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Autobusul
rom inesc 
,T. V. 2U’* 1 •

Printre mulțimea mașinilor 
care circulă pe străzile Capi
talei a apărut în aceste zile și 
un autobus cu inițialele „T. V. 
2U“. Acesta face parte din 
grupul noilor tipuri de mij
loace de transport puse în 
fabricație de serie de munci
torii, tehnicienii și inginerii de 
la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu“ din Capitală.

Noul autobus este destinat 
pentru transportul călătorilor 
în orașe și centre muncito
rești, avînd o capacitate ma
ximă de 80 de locuri din care 
34 pe scaune. Greutatea auto
busului „T. V. 2U“ nu depă
șește pe cea a autobusului fa- 

. 4 bricat piuă acum de aceste 
uzine, deși capacitatea lui a 
sporit cu circa 20 de locuri.

(Agerpres)

Noul autobuz „T. V. 2 U", Foto : AGERPRES

Noul
utemist

La Comitetul raional 
U.T.M. Rm. Sărat, biroul ra
ional confirmă membrii noi 
înscriși. Celor care intră in 
încăperea acesasta, timizi, 
îmbujorați sau îndrăzneți, li 
se pun, firește, întrebări di
verse, despre viața lor, li se 
verifici cunoștințele, li se 
pune la încercare pregătirea 
pentru a putea deveni mem
bri ai Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Este invitat înăuntru un 
flăcăiaș cu părul negru fi 

cu ochii 
Stă pe 

i fi multă

In regiunea Ploețfi

Tinerii au economisit 
15 milioane lei Pentru consumuri specifice cît mai reduse

Convorbirea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

cu ziaristul
NEW YORK 11.-Trimisul spe- 

cial Agerpres transmite : La 6 
octombrie, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej l-a primit pe cu
noscutul ziarist american Drew 
Pearson la cererea acestuia și 
a avut cu el o convorbire.

In ziua de 9 octombrie, în ca
drul cronicii lui Drew Pearson, 
care apare regulat în ,,Washing
ton Post**, „New York Mirror** și 
în alte cîteva sute de ziare din 
S.U.A. a apărut o amplă rela
tare a convorbirii.

„L-am vizitat pe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul 
delegației romîne, scrie Drew 
Pearson. El este omul numărul 
unu în Romînia ocupînd o po
ziție echivalentă aceleia a lui 
Hrușciov la Kremlin. La misiunea 
romină din New York am con
statat că Gheorghiu-Dej este un 

plăcut. Acea- 
mea

spus el. Po
are o înimă

american Drew Pearson
plicat tovarășul Gheorghiu-Dej, 
nu s-au declarat de acord cu 
încheierea înțelegerii balcanice, 
printre altele și pentru că ar fi 
împiedicate de apartenența lor 
la N.A.T.O., Drew Pearson con
tinuă :

rului general Dag Hammarsk- 
joeld că Națiunile Unite repre
zintă micile state,

„Declarația lui Hammtrsk- 
joeld a fost o încercare de a 
obține sprijin din partea state
lor mici**, a răspuns conducăto-

Tinerii din întreprinderile 
metalurgice, textile și miniere 
ca și din schelele petrolifere și 
din rafinăriile ploeștene, apli
că cu succes inițiativa «Nici 
un leu risipit, fiecare leu fruc
tificat4*, pornită de tinerii de 
la Uzina de utilaj petrolifer 
„1 Mai“-Ploești. Pentru a ob
ține realizări cit mai mari, ei 
se preocupă de introducerea 
tehnicii noi în producție, ex
tind unele metode și procedee 
avansate de muncă și urmă
resc eficiența lor prin fișe de 
evidență. Tinerii de la Uzina 
mecanică din Cimpina, de e- 
xemplu, folosind metoda tur
nării de precizie în locul for
jării libere la unele piese pen
tru tractoarele intrate în repa
rație, obțin lunar o economie 
de 45 tone de metal.

La Uzinele „1 Mai“-Ploești 
și „Gheorghe Gheorghiu-Dej44 
din Tirgoviște, tinerii au eco
nomisit în ultimul trimestru 
mai mult de 15 tone metal, iar 
cei de la Uzinele textile »Do- 
robanțuF* din PIcești, de la 
Fabrica ,J*ostavul“-Azuga și 
întreprinderea textilă „Ivănuș 
Constantin*4 din Brănești Pu
cioasa au redus consumurile 
specifice, realizînd economii de 
materii prime din care se pot 
țese peste 5000 m țesături.

Bilanțul realizărilor pe pri
mele trei trimestre din acest 
an arată că prin aplicarea a- 
cestei inițiative tinerii din re
giunea PI o ești au realizat eco
nomii in producție in valoare 
de aproape 15 milioane lei.

■*> (Agerpres)

UN „CONCURS DE FRUMUSEȚE"
La masa rotundă a produselor, 

discuții imaginare despre probleme reale

Odată cu noaptea s-ms închis 
ți ușii» expoziției, dar eu «■ 
rămas in sala exponatelor — a- 
colo ur.de a fost organizată ex
poziția întreprinderii 
de industrie locală 
„11 Iunie** din Cra
iova.

Se spune și în 
basme că noaptea 
unele lucruri neîn
suflețite capătă via
ță ți grei. Inii-ade
văr. nici a-au trecut 
decit citeze minute 
și obiectele au pr-.ns 
viață.

— Ei fi acum si 
deschidem concursul 
nostru -le frumuse
țe. vorbi autoritar 
un cap de motor 
stabil cu ardere in
terni- care fusese 
ales președinte. Că 
doar de-aia ne <r 
flâm la expoziție.

— Abia aștept — 
formă elegantă de prăjituri, si
gură de silueta sa.

— Ce tot te hlizești acolo ? o 
apostrofă cu răutate o bucea de 
cilindru motor, în greutate res
pectabilă de 150 kg.

Forma de prăjitură începu sâ 
plingă și ceru prezidiului să i

orâțenefti

chicoti fn sala exponatelor pornise ca 
0 avalanșă o cascadă de risete,

— Liniște ! interveni autori
tar președintele^ Altfel ne apu
că ziua și noi nu mai facem 
nici un fel de degere... Si dăm 
acum curintul formei de prăji
turi — spuse președintele.

— M-am născut din deșeuri, 
vorbi forma de prăjituri, din ce
le 1000 de kg de deșeuri de ta
blă cositorită care an de an se 
aruncau la gunoi. Muncitorii 
m-au propus pentru naștere, am 
trecut prin cîteva mașini fi mai 
apoi din magazine am ajuns re
pede în casele gospodinelor. 
,,Este frumoasă fi elegantă. Și 
unde mai pui că-i fi ieftini"*, 
— spun gospodinele despre 
mine,

— la ascultă surată 7 .Vu ți 
se pare că e un obicei urii să ta 
lauzi singură ? Ce, numai tu ai 
fost creată din deșeuri ? în afa
ră de voi, cele 10 tipuri de for

me de prăjituri, în afara forme
lor de savarină, mai sintem și 
noi, pilniile.

Un cazan de rufe greoi, cu o 
gură cît toate zilele, clocotind 

de mînie, sări ca 
ars de la locul 
său :

—•» De ce nu le 
lași soro să vor
bească ? Pe mine 
discuția mă intere
sează în mod deo
sebit. Văd la între
prinderea asta lu
cruri care pur și 
simplu mă uimesc. 
Deodată cazanul iși 
întrerupse pledoa
ria și vâzînd lingă 
el așezată o „muma 
pădurii", se cătră
ni și mai rău :

— Ce-i cu tine 
sluto ? Cine ești tu 
fi re cauți Ungi 
mine ?

— Eu ? Sini Risipa.
— Piei, uscăciune, că nu te-a 

invitat 
nostru !

— De
muncesc

ce 
la 

gerie m-au 
peste prevederile stas-ului, așa ci 
deocamdată nu pot pleca. Ești 
confecționat din tablă de 0,65 
milimetri în loc de 0,50 milime
tri Și ântărești 2,950 kg în loc 
de 2,270 kg. Ce ? Nu-i așa ?

— Dar vina crezi că e numai 
a celor care m-au confecționat ? 
Ei au comandat prin O.R-AJ). 
(Oficiul regional de aprovizio
nare fi desfacere) de la Uzinele 
„Xicolae C riște a** din Galați ta
blă zincată de 0,50 milimetri. Și 
s-au pomenit că în baloturile 
respective 30 la sută din foile da

si pier? Cei ce 
atelierul de tinichi- 

alăturat de tine
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Tînărul strungar Mălăeru Marin de la Uzinele „Timpuri Noi*4 
din Capitală ajută pe elevii ucenici Petre Ion ți Mancu ion 

să lucreze corect e piesă la strung.
Foto t S. NICULESCU

lucios fi răvășit, < 
negri ți sclipitori, 
scaun cu mult calm 
stipinire de sine.

— Și zici ci ești 
de animale ? — îl 
cineva.

— Da. 
male sini.

— Și... cum lucrezi ?
— Lucrez bine !
Membrii biroului rămîn 

puțin surprinși de fermita
tea fi siguranța răspunsului.

— Cum adică, lucrezi 
bine ?

— Lucrez bine ! 
sista băiatul.

— Ce sarcini ai tu acolo ?— 
îl întrebi iar cineva.

— Eu am sarcina si scot 
at mai mult lapte de la lo
tul meu de voci. Adică, si 
fac tot ce pot, să îngrijesc 
bine vacile fi să le fac să 
producă mai mult lapte. Le 
dau, cum s-ar zice, o îngriji
re rațională. Avem fi noi spe
cialitatea noastră. Trebuie să 
știi cum si lucrezi cu anima
lele. Animalele sînt foarte 
gingașe. La ele se observă 
numaidecît dacă le îngrijești 
cu dragoste sau faci așa, o 
treabă de mîntuială. Uite, eu 
m-am luat la întrecere cu un 
băiat care-i tot îngrijitor de 
animale ca fi mine. El zicea 
ei eu n-am sâ-mi depășesc 
pianist de producție, că am 
vaci slabe. JS-o crezi tu, i-am 
zis. Să vezi tu ce producție 
am să scot eu de la vacile 
mele, așa cum le vezi tu 
acuma**. Eu abia primisem 
lotul de vaci. M-am așternut 
pe o îngrijire cum scrie la 
carte. Vi spun drept, am stat 
mereu cu cartea în mină. 
Cum scria in carte asa fă-

- Și d.pl o luni de zile, 
am depășit planul la lapte. 
Și l-am întrecut fi pe prie
tenul meu. A, el se credea 
atotștiutor. Zicea ci știe tot 
ți n-are nevoie si mai învețe. 
I-am arătat că n-are drep
tate. Și acum să-l vezi cum 
mai stă fi el eu nasul in 
cărți...

Băiatul se însuflețise de-a 
binelea povestind. Membrii 
biroului raional U. T. M. 
lăsaseră creioanele jos fi cu 
coatele pe masă îl ascultau 
furați d^ istețimea fi pasiu
nea băiatului. Apoi au votat 
in unanimitate confirmarea 
calității de membru al Uniu
nii Tineretului Muncilor a 
crescătorului de animale Ian- 
cu Robitu de la G.AJS. Rm. 
Sărat.

— Se întărește organizația 
noastră ! — a spus cineva, 
după ce băiatul a ieșit din 
încăpere.

crescător 
întreabă

■
Crescător de ani-

M. CARANFU.

am manierat, 
sta este prima 
rie în țara dv., a 
porul american 
caldă și este prietenos. Nu a- 
vem divergențe cu dînsul. Noi 
nu exportăm revoluția. Aș dori 
să văd mai mult din Statele 
Unite**.

Gheorghiu-Dej nu a dorit să 
facă declarații in legătură cu 
relațiile sovieto-americane, ara
tă Pearson, „dar a vorbit foarte 
sincer despre țara sa și despre 
Balcani, în special despre do
rința guvernului romîn de a 
antrena pe vecinii Romîniei in
tr-un pact balcanic.

„Noi am reglementat proble
mele financiare cu Grecia — a 
spus Gheorghiu-Dej și trimitem 
o echipă de experți în Grecia 
să cerceteze perspectivele de a 
găsi petrol*4.

Bill Helis (un 
american) din 
cutreierat toată 
petrol, am observat eu. Nu vă 
pierdeți vremea ?

Experții noștri nu cred acest 
lucru — a fost răspunsul. Noi 
cunoaștem cite ceva despre 
petrol și am fost primii care 
am descoperit țiței în India. 
Acum avem experți care fac 
explorări in Afganistan.

^După ce arată că guvernele 
grec și turc, după cum i-a ex-

călăto-

om de afaceri 
New Orleans a
Grecia căutînd

„Totuși noi credem, mi-a spus 
Gheorghiu-Dej, că un acord 
balcanic împotriva agresiunii 
nu este incompatibil cu a- 
lianțe militare. Noi sintem mem
bri ai pactului de la Varșovia, 
ei sînt în N.A.T.O. Grecia și 
Turcia — după cum se pare — 
consideră că pacea depinde ex
clusiv de marile puteri. Eu nu 
sînt de acord, cred că micile 
puteri pot să aducă de aseme
nea o contribuție la pace**.

„Este adevărat, a continuat 
dînsul, că o înțelegere intre 
marile puteri ar înlesni consi
derabil relațiile intre micile pu
teri. Există o zicală : atunci 
cind taurii încep să* se bată, 
vițeii să stea de o parte. In 
realitate, războiul nu poate fi 
limitat la marile puteri, fiecare 
va fi implicat și astfel fie
care țară mică trebuie să facă 
ceea ce poate pentru a preveni 
războiul. Nu poți să fii 
simplu spectator în lumea 
azî“.

Drew Pearson arată că
varășul Gheorghiu-Dej a subli
niat contribuția activă la cauza 
păcii a statelor neutre. Pear
son scrie că l-a întrebat apoi pe 
tovarășul Gheorghiu-Dej ce 
crede despre declarația secreta-

un 
de

to-

rul delegației romîne. „Insă fap
tele rămîn fapte. El nu a înde
plinit in mod corect hotărîrile 
Consiliului de securitate. In plus, 
structura Națiunilor Unite în 
1960 nu poate corespunde cu 
cea din 1945“.

In legătură cu problema de
zarmării, Drew Pearson arată că 
tovarășul Gheorghiu-Dej a sub
liniat că trebuie să e/iste în 
mod simultan dezarmare și con
trol și a scos în evidență că 
premierul Nehru a luat aceeași 
poziție.

„Am încercat să-l atrag pe 
Gheorghiu-Dej, continuă Pear
son, într-o discuție asupra celor 
doi candidați la președinția 
Statelor Unite, însă el a fost 

, discret : „Sper numai că după 
ce va fi ales noul președinte el 
va putea să se așeze la masă 
și să negocieze asupra proble
melor păcii șl înțelegerii'*.

„Acesta este omul care con* 
duce una din țările sudice din 
blocul comunist Nu am putut 
să nu mă gîndesc că a fost o 
greșeală că nu i-am permis să 
călătorească puțin prin S.U.A. 
și să vadă cît de sincer dorește 
pacea șl poporul american", înn 
cheie Drew Pearson.

Prînz oferit de tovarășul 
N. S. Hrușciov 

în cinstea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej
NEW YORK 11 (Agerpres). - 

La 11 octombrie șeful delega
ției sovietice la O.N.U., N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
oferit un prînz în cinstea șefu-

Drta Marinescu șl Gheorghe Vîrjoga din Pitești, elevi aî 
cursului se'al mediu, studiază împreună la Biblioteca Centrală 

a orașului.

Foto : N. STELORIAN

„Eu pentru tine cresc,
patria, mea

lui delegației R.P. Romîne la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu» 
nării Generale a O.N.U., tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
în legătură cu plecarea sa din 
New York.

La prinz au luat 
rășii Ștefan Voitec 
Răutu, precum și 
delegației sovietice.

Prînzul s-a desfășurat 1ntr-q 
atmosferă de caldă prietenie.

parte tova- 
și Leonte 

membri ai

Crește numărul 
și suprafața G.A.S,

Datorită măsurilor de deza- 
rondare a unităților mari cu 
secții situate la distanțe înde
părtate, precum și datorită 
comasării terenurilor disper
sate și preluării unor supra
fețe din rezervele de stat, in 
ultimul timp, numărul gospo
dăriilor agricole de stat a 
crescut cu incă 37 de unități.

Suprafața arabilă a gospo
dăriilor de stat a crescut cu 
80.000 ha. O bună parte din a- 
ceste suprafețe sînt terenuri 
redate agriculturii în urma lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare.

Noua organizare a teritoriu
lui a creat importante avan
taje. Astfel, s-a îmbunătățit 
administrarea, a crescut efi
ciența economică și s au creat 
posibilități și mai largi pen
tru specializarea unităților pe 
anumite ramuri de producție. 
Pe lingă unitățile cu specific 
cerealier, zeci de gospodării 
de stat din întreaga țară au 
fost specializate, de exemplu, 
in producerea de legume, viti
cultură. pomicultură, creșterea 
și ingrășarea porcilor etc.

Acțiunea de organizare a 
teritoriului gospodăriilor agri
cole de stat continuă în în
treaga țară, în vederea îmbu
nătățirii pe mai departe a ac
tivității economice a acestor 
importante unități ale agricul
turii socialiste.

(Agerpres)

Literele mari, caligrafiate cu 
îndeminare, grijă și artă, se 
impun, mie lector incidental, 
cum se impun florile pe-o pa
jiște însorită. Mai întîi titlul, la 
mijlocul primei pagini din ca
ietul de compuneri al elevului 
Romeo Bazole. „Prima zi de 
școală**. Apoi notează, simplu 
și direct, despre emoțiile de co
pil care-și revede după vacanță 
colegii, învățătoarea, școala. 
Vorbe nemeșteșugite, țîșnite din 
inimă tînără, cu prospețimea, 
marea prospețime a adevărului 
revelat : ...„După atîta vacanță 
ți se face dor de școală ...In 
clasă, pe bănci, ne așteaptă 
cărțile**...

Fără voie ochii îmi lunecă 
spre băncile îmbrăcate în huse 
albe. Spre copiii in șorțuri pepit, 
cu gulerașe ca omătul. Spre 
fundulițele fetelor, albe ca niște 
crini pe lujeri zvelți. Spre pe
reții împodobiți cu tablouri su
gestive, lucrate de mîinl iscusite. 
Spre tablele lucii, încaa’rînd cele 
trei „numărători'* cu bile negre

și roșii. Spre tot ce cuprinde 
clasa a treia a tovarășei învăță
toare Cristescu Aristița de la 
Școala nr. 141 din București.

Privesc și ascult lecțiile ce se 
desfășoară după orariul școlar. 
Stăruie în clasă o atmosferă 
prietenească, entuziastă, de fru
moasă emulație .’ la aritmetică, 
la citire, la compunere. Nu s-a 
terminat ultimul cuvînt din între
barea învățătoarei și pădurea 
de mîini începu să freamăte :

— Știu eu... Eu I... Și eu !...
...Uite, mînuța aceea care 

mută bilele numărătoarei, mîine 
va mînui un strung, va con
duce un tren, ori, mai știi, un 
avion... Uite-o pe cea pe 
rîndul din mijloc care lea
gănă mîna ușurel cu dege
tele ca aripioarele fluturașului 
alb, mîine va picta poate un 
tablou, cu o mare compoziție : 
„Oamenii au triumfat în apăra
rea păcii**...

A, cu început să spună poe
zii ! Recită Doina Georgescu, 
Mihai Penescu, Romeo Bazole

Dumitru Almaș
—•—

și mai ales Livia Tetcu. Iși rea
mintesc din cele învățate in 
clasa a ll-a. Le recită cu entu
ziasm ori cu haz. Au o mimică 
expresivă, un glas și o intonație 
ccldâ, multiplă, împrumutata de 
la învățătoare : „...Frumoasă 
ești patria mea...“ „Patrie, cît te 
iubim !...“.

...Și-acum, dragi copii, să vă 
povestesc o scurtă intîmplare 
nescrisă încă în nici un fel de 
carte. O întîmplare trăită de 
mine, acum vreo treizeci de ani 
și pe care voi o s-o treceți in 
caietul de compunere.

Și învățătoarea se urcă la ca
tedră. Vorbește accentuat, su
bliniind cuvintele și frazele, ca 
să le dea un conținut și mai 
adine, și mai emoționant

...„Era o toamnă tîrzie, frigu
roasă. Batea vîntul și cernea o 
ploaie măruntă și rece în toată 
vraiștea Bărăganului. Mă aflam 
totr-un sat din Ialomița. Sat să

rac și urgisit Oamenii munci
seră toată vara la boier, dar 
n-aveau mai nimica in hambar. 
Prea puțini copii veneau la 
școală. Cei mai mulți rupți și 
desculți. Cărți aveau cei bogqți. 
Cei săraci învățau cite doi trei 
pe cite o carte veche... Cu glas 
vibrant, mișcător, învățătoarea 
sugerează atmosfera școlii de 
altădată, din satul de pe Ia
lomița. Clasa rece, neîncăpă
toare, băncile vechi, gemind 
parcă de durere la fiecare atin
gere, ca niște bătrîne istovite de 
viață.

- ...Cline, cline !... a sunat 
clopoțelul de recreație. Și în 
ușa clasei a apărut atunci o fe
tiță cu ochii mari, negri și vioi 
ca niște mărgele. Tremura vînă- 
tă de frig. Rochița-i subțire, 
udă, lipită de trup. Purta și o 
trăistuță la șold. Dar în ea 
n-avea nici o carte. O chema 
Ștefania. Ștefania Verdeș...

A văzut vreodată un scriitor 
cum sorb copiii cuvintele învăță
toarei ? Poate a văzut; dar ea

și mine acum, n-a izbutit să tăl
măcească acel necuprins fluviu 
de gînd și simțire pornit dintr-o 
centrală luminoasă, difuzîndu-se 
în zeci de lampioane miracu
loase : inima și mintea copiilor. 
Toți se înduioșau și se mihneau 
adine pentru Ștefania.

...Nu îndrăznea să intre în 
clasă, deși dorea nespus. Nu 
cuteza să vorbească, deși toată 
făptura ei se concentrase in
tr-un singur gînd : să vină la 
școală și să învețe carte. Erau 
acasă cinci copii. Tata bolnav. 
Mama lucra cu ziua, pe la oa
meni. Ștefania avea nouă ani 
și încă nu putuse învăța carte. 
Venise abia acum la școală 
fără știrea părinților. Ca dînsa 
erau zeci și zeci de copii în sat 
care nu puteau învăța carte din 
pricina sărăciei. Ștefania intrase 
în clasă. Voia să învețe. Dar de 
unde cărți. Că pe-atunci cărțile 
se plăteau cu bani grei. Și Ște-

(Continuare în pag. 2-a)

Muncitorii de la întreprinde
rea „Utilaj comercial “ din 
Capitală acordă o deosebită 
atenție calității produselor. 
In fotografie : mecanicul fri- 
gotehnist T. Bogdan verifi- 
cînd la bancul de probă 
sarcina unei instalații frigo

rifice.

ur.de


După vizita la G. A. C.

înainte, 
Stoica,

într-o duminici de august, 
ttnărul llie Vtlcea se opri, ca 
deobicei, în fața panoului de 
la sfatul popular. Printre cei 
peste 40 de întovărășiți care 
făcuseră cereri de înscriere în 
colectivă întîlni și numele 
cumnatului său, Constantin 
Stoica, și pe cel al lui Gheor- 
ghe Chiru, secretarul organi
zației de bază U.T.M. din în
tovărășirea „Olga Banele’, 
care îi este prieten bun.

Aflînd asta, Vtlcea se hotărî 
să meargă la cumnatul său 
acasă ca să mai șadă de vor
bă. Mai ales că îl frămînta 
gîndul că el, Iile Vtlcea ră
măsese cam ultimul neînseris 
in colectivă dintre rudele și 
prietenii lui.

Clnd ajunse, Vtlcea găsi în 
curtea cumnatului său o mul
țime de tineri $î vîrstnici. Ce 
se întâmplase ?

Cu puțină vreme 
tinerii Constantin 
Gheorghe ChitU, împreună cu 
alțl țărani muncitori din cele 
patru întovărășiri agricole din 
comuna Asan-Aga. regiunea 
București, vizitaseră gospodă
riile Colective Valea Cireșu
lui șl Ștefan Vodă. La întoar
cere, ei au făcut cereri de în
scriere în gospodăria colec
tivă, ale cărei temelii le pu
seseră în acele zile cei mai 
înaintați oameni din cdrăună, 
lă frunte cu Comuniștii. Ru- 
Me Și prietenii celor care vi
zitaseră aceste gospodării i-au 
rugat să. le spună ce-au văzut 
acolo. Cu să fie cit mai pe 
înțelesul tuturor, Stoică, Chi
ru și ceilalți s-^aU adunat la 
un loc și au hotărît să facă 
ctâeva calcule comparative. 
Ah lUat ca templu produc
țiile Obținute în UceSt ăn de 
tânăra întovărășire „Unirea 
Principatelor", întovărășirea 
„Olga Bancic" înființată tnai 
de mult — ambele din co
muna lor gospodăria colec
tivă Valea Cireșului din apro
piere și gospodăria colectivă 
Ștefan Vodă din raionul Că
lărași. Odată cu toți cei de

Unfăță, iile Vîîcfeft a Văzut 
tabel foarte interesant.

„Existența unor relații economice 
mai strînse ar fi în avantajul 

ambelor noastre țări“
* Declarațiile deputatului britanic 

Marcus Lipton, care ne»a vizitat țara *
Deputatul britanic Mârcus 

Lipton, vicepreședinte al 
grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Anglia- 
Romînia, care ne-a vizitat 
țara, a avut înaintea plecării 
feâle 0 convorbire cu un redac
tor ăl Agenției rorriîrie de pre
să „Agerpres". căruia i-a de
clarat printre altele :

Este pfima mea vizită în 
Romînia și de la bun început 
vreau să-mi exprim mulțumi
rea pentru calda ospitalitate 
cu care am fost înconjurat.

îh actefct timp scurt — ă con
tinuat dl. Mârcus Lipton — am 
avut totuși prilejul să cunosc 
numeroase aspecte ale vieții 
din Romînia de astăzi. Desigur 
este foarte evident și pentru 
cel mai superficial observator 
că peste tot în țara dv. se 
desfășoară o intensă muncă 
de reconstrucție. întregul po
por romîn lucrează cu hotărî- 
re și entuziasm pentru îmbu
nătățirea continuă a nivelului 

' său de trai. Am vizitat unele 
Uzine și fabrici din București 
și Orașul Stalin. Am constatat 
că în aceste întreprinderi se 
aplică metode de muncă din
tre cele măi înaintate, că ele 
pot fi favorabil comparate cu 
cele mai moderne fabrici și 
uzine din lume. Referindu-se 
la condițiile de muncă ale lu
crătorilor din Combinatul po
ligrafic „Casă Scînteii" oaspe
tele a declarat că foarte mulți 
Ziâriști și tipografi londonezi 
s-ar bucura să poată lucra în 
condiții asemănătoare.

Oaspetele britanic a decla-

Nuvela „Nopți albe“ a fost 
scrisă de către F. M. Dostoev
ski încă înaintea arestării și 
deportării sale. De aceea, ea 
e străbătută mai mult decît 
alte opere ale sale de prospe
țime și elan romantic, de în
credere în dreptul omului la

Scenă din filmul «Ncpțl albn“<

întovărășirii
erau

în dreptul 
„Unirea Principatelor’ 
trecute cifrele : 1.100 kg. grîu, 
1.700 kg. porumb, 1.500 kg. 
floarea-soarelui în medie la 
hectar, iar la întovărășirea 
„Olga Bancic" 1.300 kg. grîu, 
2.000 kg. porumb. 1.600 kg. 
floarea soarelui în medie la 
hectar. în dreptul gospodăriei 
colective Valea Cireșului erau 
cifre mai mari: 1.600 kg. grîu, 
2.500 kg. porumb, 1.700 kg. 
floarea-soarelui in medie la 
hectar, iar în dreptul gospo
dăriei colective Ștefan Vodă 
cifre și mai mari: 2.100 kg. 
grîu, 3.600 kg. porumb, 1.850 
kg. floarea-soarelui în medie 
la hectar. Spre deosebire de 
întovărășiri, th dreptul gospo
dăriilor colective mai erau 
trecute și alte cifre: 22.000 
kg. și respectiv 28.000 kg. 
sfeclă de zahăr în medie la 
hectar, 1.800 și respectiv 2.500 
litri lapte in medie pe cap de 
vacă furajată. Tot la gospo
dăriile colective mai erau a- 
dăugate cifre legate de creș
terea păsărilor, pomicultură, 
legumicultură etc.

Be marginea acestui tabel 
comparativ, core i-a plăcut 
mult lui îlie vtlcea, s-au iscat 
discuții aprinse. Cei cdre îl 
întocmiseră le-au dat celor de 
față $i alte amănunte. Ei le-au 
explicat că, spre deosebire de 
gospodăria coleciivă din Va
lea Cireșului, gospodăria co
lectiva Ștefan Vodă e înfiin
țată mai de mult și are mai 
multă experiență, că acolo co
lectiviștii s-au specializat pe 
meserii, că valoarea-zilei- 
muncă a ajuns la peste 45 lei.

în ultima vreme, astfel de 
calcule, de discuții s-au făcut 
tot mai multe în Asdn-Aga. 
Curioși s4 vtidă șl ei realita
tea cu ochit, multi iMovSrd- 
șiți tineri $i vîrstnici din 
Asau-Aț» eu viritet gospodă
riile colective învecinate — 
Letca Veche, Valea Cireșului, 
sau pe cele din raionul Călă
rași — Ștefan Vodă, Ccucu șt 
altele. Ei au văzut acolo și 

I

rât îh continuare că este Im
presionat de grija acordată în 
Romînia creșterii și educării 
tinerei generații. El a remar
cat de asemenea libertatea de 
plină asigurată tuturor culte
lor religioase.

Deputatul britanic a scos în 
evidență importanța schimbu
rilor comerciale dintre Romî- 
nia și Anglia, subliniind nece
sitatea încheierii unui acord 
comercial între cele două țări. 
Romînia — a declarat dîiisul 
— produce multe bunuri care 
interesează piața engleză, după 
cum sînt multe produse engle
ze care interesează piața ro- 
mînească. Existența unor re
lații economice mai strînse ar 
fi în avantajul ambelor noas
tre țări.

Referindu-se apoi la impor
tanța unor legături mai strîn
se între parlamentarii celor 
două țări, deputatul britanic a 
spus printre altele : Am întîl- 
nit aici pe conducătorii grupu
lui parlamentar romîn pentru 
relațiile de prietenie Romînia- 
Anglia. Am purtat discuții cu 
oameni de înaltă cultură, plini 
de bunăvoință pentru stabili
rea unor legături mai strînse 
între deputății romîni și cei 
englezi, pentru mai bună cu
noaștere reciprocă. Din punc
tul meu de vedere este foarte 
important să existe contacte 
directe mai frecvente.

în ceea ce mă privește — a 
încheiat parlamentarul brita
nic — mi-a fost foarte plăcut 
fiecare minut petrecut în Ro
mînia.

^ățdămltta (Untului sovietic
fericire, în generozitatea su
fletului său. Este tocmai ceea 
ce constituie substanța noii 
ecranizări după opera marelui 
scriitor clasic rus, realizată 
de către eminentul cineast 
Ivan Pîriev.

Visătorul își caută refugiu 
din realitatea crudă care-1 în
conjoară într-o lume ireală, 
născută de fantezia lui boga

alte lucruri interesante. Bună
oară, Florea Badea, Nicolae 
Dinect, Stancu Stoica și alții, 
care au vizitat gospodăria 
colectivă Ștefan Vodă, au 
văzut lucruri care le-au plă
cut mult. Le-a plăcut porum
bul irigat, cu doi. trei știuleți 
pe fiecare tulpină, saivanele 
făcute din stuf, orezăria, gră
dina de zarzavat. Acolo toate 
resursele locale 
cu pricepere de 
dări.

Aceste resurse 
muna Asan-Aga 
făcut cereri pentru intrarea 
în colectivă, cei care fuseseră 
In vizită s-au gîndit că și ei 
pot amenaja un heleșteu, o 
mare grădină de zarzavat, că 
pot crea ferme de vaci, oi și 
păsări. Apoi P* terenurile 
erodate se pot planta pomi 
fructiferi și viță de vie, așa 
cum au văzut la G.A.C. Va
lea Cireșului.

La toate acestea s-au gîndit 
tot mai des țăranii muncitori 
din cele patru întovărășiri a- 
gricole din Asan-Aga și, zi 
de zi, le-a sporit dorința ca 
ji in satul lor să fie gospodă
rie colectivă.

Dorința lor de a vedea acest 
Vis infăptuit a fost sprijinită 
de comitetul comunal de 
partid, de comuniști. După 
Sfatul și cu sprijinul tor s-au 
organizat multe forme atrac
tive de activitate menite să 
popularizeze superioritatea 
muncii în gospodăria colec
tivă. La toate acestea a con
tribuit și organizația U.T.M. 
din sat.

îndrumai de comitetul co
munal de partid, comitetul 
comunal U.T.M. a folosit me
tode interesante pentru lămu
rirea tinerilor ca să pășească 
pe drumul gospodăriei colec
tive.

Așa de exemplu 10 „Joile 
tineretului" au fost invitați 
rude și prieteni din gospodă
ria colectivă Valea Cireșului, 
ro să le povestească tinerilor 
întovărășiți cum muncesc și 
trăiesc colectiviștii. Tot aici 
s-a organizat lectura unor 
fragmente din „Pămînt desțe- 

I Uhft*, ..Desfășurarea" $i 'al-■ _ -------- ------ _

sînt folosite 
buni gospo-

le are și co
și cînd au

tele. Echipa culturală și-a 
axat programele pe tema care 
frămînta satul. aducînd in 
fața spectatorilor cifre Și fap
te diti activitatea gospodării
lor colective vizitate de mem
brii echipei. La grupele de 
citit s-a organizat studierea 
statutului model ăl G.A.C., a 
celor mai interesante articole 
din ziare și reviste, cate vor
beau de realizările diferitelor 
gospodării colective. Toate a- 
ceste acțiuni și multe 
iu adus organizației 
nale U.T.M. Asan-Aga 
tisfacție deosebită. La 
țarea gospodăriei 
„Drumul lui Lenin",
cei înscriși se numărau și cei 
aproape 200 de utemiști și ti- 
nert din sat.

NICOLAE BARBU

altele 
comu- 

o sa- 
înfiin-

colective 
printre

Scenă din filmul „hl ormandie Nîemen

care nu ține seama nici 
spațiu, nici de timp. Pre-

Lă. 
de 
figurîndu-se în chip de cava
ler fără armură, el străbate 
intr-o reverie secolele, pentru 
a-i salva de năpastă pe cei 
slabi. într-una din plimbările 
sale solitare prin Petersburg, 
Visătorul o întâlnește pe Nas- 
tenka. Cinci nopți albe petre
ce el împreună cu această fa
tă de o rară gingășie, care-i 
povestește viața ei lipsită de 
bucurii. îndrăgostit pentru 
prima oară de un om adevă
rat, Visătorul încearcă să re
nunțe la închipuirile-i deșarte 
pentru a-și făuri viitorul pe 
emeiul realității. Dar Nas- 

tenka-1 părăsește pentru cel 
pe care-1 iubea mai de mult 
și pe care acum l-a regăsit. 
Nimic nu va putea să mîngîie 
durerea neașteptată care-i 
împle inima Visătorului. To- 
uși, el nu o va uita și nici 
iu o va urî pe Nastenka pen- 
ru că, fie chiar și vremelnic, 
ubirea ce i-a trezit-o a dat 
iețij sale un sens real.
Ca de obicei. Pîriev dez- 

ăluie treptat lumea intimă a 
roilor destoevskieni prin 
țest, prin replică, prin fizio 
lomie. Nici un efect specta- 
,-ulos, nici o încordare exteri 
iară a acțiunii. Totul se con- 
•,umă lent, chinuitor în am
bianța insuportabilă a epoci’.

Oleg Strijenov și Liudmila 
Marcenko, interpreți care au 
aproape vîrsta eroilor, ti ta-

I

Competiția dotată 
,.Cupâ F.R. Box“ continuă 
Săptămîna âceastâ în Capita
lă cu desfășurarea a trei reu
niuni. Vineri, echipa Metalul 
va întîlni formația clubului 
Constructorul (sală unde se va 
desfășura reuniunea urmînd 
să fie stabilită). în săla spor
turilor de la Floreasca se vă 
desfășura sîmbătă de la ora 
19 meciul dintre echipele Vo
ința și C.S.M. Galați. Dumi
nică dimineață de la ora 10, 
pe stădiOhul GiUlești va avea 
loc întîlnirea Rapid—Pro
gresul.

★ în Palatul Sporturilor din 
Budapesta au luat sfîrșit cam
pionatele internaționale fero
viare de lupte claăică. Cele 
mai multe titluri au fost mi- 
cerite de luptătorii dirt R. P. 
Ungară și Turtiâ. Luptătorii 
romîni îoh Miculă și Otto 
Ratfalvi s-au clasat pe locu
rile doi la categoriile pana și 
respectiv semigrea, iar Marin 
Cristea a dtupat locul 3 la 
categoria cocoș. Iată 
vingâtoriior la cele 
gbrii: muscă :
(U.R.S.S.); cocoș : 
(R. P. Ungară) ; pană : Ivano- 
viez (R. P. Ungară); ușoară : 
Mistulov (U.R.S.S.) ; sertimij- 
îdcie: Tarr (R. P. Ungară; 
mijlocie: Kurt (Turcia); semi- 

lista îA-
8 cate

Mihailov
Hod os

prin perso- 
mactivitatea
resemnarea 

fuga după

truchipează cu o uimitoare 
pătrundere a sensibilității lor 
curate. în același timp însă, 
filmul blamează 
najui principal 
și platitudinea, 
contemplativă și 
himere, care împiedică reali
zarea unor ginduri și aspira
ții înalte.

„Normandie 
Niemen"

Cele două denumiri geografice, 
căror alăturare crease încă dina ___ __

timpul războiului simbolul unei 
glorioase și trainice prietenii 
reapar în aceste zile pe ecrane. 
De astădată, însă, nu în jurna
lele de actualități, ci într-o cu
prinzătoare cronicăk cinematogra
fică, îmbrățișînd faptele vitejești 
ale membrilor escadrilei france, 
ze ,,Normandie-Niemen“ care au 
luptat umăr la umăr cu aviatorii 
sovietici împotriva fascismului.

Suprapunînd desfășurarea ac
țiunii cronologiei reale a eveni
mentelor, scenariștii
Spaak, Elsa Triolet și Konstan
tin Simonov au realizat — pe te
meiul atîlor întîmplări consem
nate în jurnalul escadrilei — 
momente edificatoare pentru co
laborarea strînsă, prietenească, ce 
s-b stabilit intre aviatorii sovie
tici și cei francezi pe cimpuj de 

Charles

grea : Buke (Turcia); grea t 
K ani ah (Turti a).

Pe echipe primul loc ă fost 
ocupat de reprezentativă 
Turciei cu 37 puncte, urmată 
de U.R.S.S. cu 34 puncte și 
R. P. Ungară cu 29 puncte.

< între 15 și 19 octombrie 
se va desfășura la Kiev cam
pionatul unional de atletism 
pe echipe, competiția de în
chidere a sezonului de atle
tism în U.R.S.fe. CU aCCSt pri
lej, campionul olimpic Piotr 
Bolotnikov va încerca să do
boare recordurile mondiale 
deținute de Vladimir Kuț pe 
distanțele de 5000 și 10.000 m. 
De asemenea, Vasili Ruden- 
kov va face o tentativă de a 
corecta recordul mondial 
ciocan al lui 
prezent cea 1 
mantă a lui i 
68,73 m.

iâ
i Connoly. Pînăîn 
mai bună perfor- 
Rudenkov este de

♦ La 10 octombrie s-a dis
putat la Riga dubla întîlnire 
internațională de tenis de 
masă dintre echipele selecțio
nate âle R. S. S. Lituaniene 
și R. S. Cehoslovace. în am
bele meciuri victoria a reve
nit echipelbr oaspete ; la mas
culin scorul a fost de 9—0, iar 
la feminin de 4—1.

Fură a nesocoti preocupările, 
interesele, temperamentele felurite 
care s-au reunit în acele clipe 
grele sub steagul comun al luptei 
împotriva fascismului, scenariștii 
realizează cu iscusință împletirea 
lor firească. Raporturile frățești 
statornicite de ba om la om, ad
mirația aviatorilor francezi pen' 
tru abnegația și înulta ținută 
morală a oamenilor sovietici, de
prinderea unei discipline noi, li' 
ber consimțită precum 
tarea altor numeroase 
favorizate de contactul 
manent cu realitatea 
marchează pe planul 
psihologice a eroilor 
strălucii al acestei mari priete' 
nii.

Excelînd în portretizarea mi
nuțioasa a fiecărui erou, regi
zorul Jean Dreville ne-a oferit 
un film care nu mizează pe festiv 
și monumental. Dimpotrivă, el 
reușește să convingă și să însu
flețească spectatorul apropiindu-i 
în chip familiar eroii prin în
tâmplările triste, vesele sau eroi, 
ce la care ei iau parte și care 
reproduc viața în formele ei au
tentice, cotidiene. O distribuție 
valoroasă, compusă din cunoscuți 
actori francezi și sovietici (prin
tre care Rolland Menard, Nikolai 
Rîbnikov, Pierre Trabaud, Vitali 
Doronin, Giani Esposito și alții) 
dau filmului un remarcabil preș' 
tigiu interpretativ.

ji dezvol. 
trăsături 

viu, per- 
sovietică 
evoluției 
bilanțul

Bogăție de culori se împle* 
tfește armonios cu execuția 
ireproșabila a desenelor. 
Florentina Mihoi de la Fa
brica de porțelan ,,IRlS“ din 
Cluj este absolventă a Insti
tutului de artă pldstlcâ 
„Nicolae Grigdreăcu" din 
București. Dar la perfecțio
narea măiestriei ei artistice 
veghează și artistul cheater 

Vasile Ciolpan.

(Foto : AGERPRES)

„Eu pentru 
patria

(Urmare clin pag. l-a)

nici un gologan 
facă ?...

fonia n-aVea 
mâcar. Ce sâ

De ce-i aso de grea liniștea 
în clasa a lll-a? Parca nu res
pira nimeni.

...Cu maro greu, după vreo 
sâptămînă, i-am putut aduna eu 
un rînd de cărți, vechi. Ce feri
cita e-rd Ștefan id.
- Și-a învățat ? tresare un 

glas, aproape nestăpîniL
— Da. A întrecut, 

copiii bogați care 
noi... Dhr, cu tâdtâ 
ei dragoste pentrli 
n-âr fi putut, îh r

carte. Azi 
voi, își pe- 
tobără, la
Mâi niult
Congresul

curînd, toți 
aveau cărți 

rfecUprinfca 
învățătură, 

.. _. .. ,___ _ ... Aici un caz,
urma măi mult decît cete patru 
clase primare âte ștblii sătoie 
din satul sărac, de pe Ialomița.

O șcurtă pauză. Apoi învăță
toarea amintește de măreața zi 
de 23 August 1944. De răstur
narea ce §-ă produs atunci in 
patria noastră.

...Azi, vedeți, se înălță pretu
tindeni școli minunate, ca asta 
undfe învățați voi. Azi nici un 
copil nu ramîne pe dinafară de 
școală-. Toți învăța 
mulți școlari^ ca și 
trec vacanțele în 
munte Ofi la mare, 
decît asta, voi știți, 
al lll-lea al Partidului a hbtârît 
să dăruiască tuturor școlarilor, 
din clasa I pînă la a Vll-a, toate 
manualele gratuit. E cel mai 
frumos dar făcut tuturor copiilor 
patrie-i, acum, la început de 
an școlar.

Cartea...
Cit de fnult l-du împresionat 

pe copil cărțile găsite pe ban
că, îh prima zi de școală.

= înțelegeți voi, dragi copii, 
©e -mare lucru-i asta ?

Vă da ți seama, dragii mei, Ce 
este o carte de citire, o aritme
tică, ori O carte de povești ? Cu 
cîtă -muncă și sudoare omeneas
că e făcută ? Gîndiți-vă : sute 
și sute de vagoane de hîrtie, 
mii și toii de kg. de plumb pen
tru litere, mii de kg. de cernea
la de toate culorile, zeci și zeci 
de mașini și -mai cu seama, sute 
Și SUte de mii de ote muncă și 
migală. Iar la urmă: cărți șco
lare, manuale pentru voi. Au lu
crat zeci și zeci de autori și de 
redactori, de pictori și de tehni
cieni ca să dea viață cifrelor, 
literelor, gîndurilor, imaginilor 
vii, colorate, frumoase, atrăgă
toare, interesante, pentru voi.

Și le amintește de munca în 
tipografii. Le descrie mărețul 
palat al culturii : Ca9a Scînteii.

Am Vizitat asta vara Ga sa 
Scînteii. L-am întîlnit acolo pe 
tipograful Ion Drăgan. Aranja 
niște pagini pentru plane. Le 
supraveghea cum treceau pe sub 
valțurile îmbibate cu cerneală șl 
cum scriau pe hîrtie ceea ce 
autorii scriseseră cu condeiul, 
ceea ce pictorii desenaseră cu 
penelul, ceea ce tipografii și 
zincograful imprimaseră în 
plumb. Și l-am văzut pe tipo
graful Drăgan Ion luînd în mîinl 
o coală tipărită și cercetînd-o 
cu mare luare aminte, ca un 
meșter ce este al slovelor tipă
rite. Avea în față o coală din 
abecedar, înflorită cu desene, 
culori și litere, ca o clmple în 
luna maî. Cerceta culorile, cali
tatea cernelii, armoinia întregii 
pagini. întorcea coala, ușurel, 
către lumină și o cerceta mereu, 
odînc. Gîndea : hîrtia e bună,

Astâsi ți mîln», 
ultimei» zll» pentru 

cumpărarea 
biletelorL u

Noi secții 
de învățamînt superior 

pentru muncitori și maiștri
In vederea pregătirii unui 

număr mereu crescind de 
cadre cu calificare superioară, 
provenite din producția in
dustrială, prlntr-un ordin al 
Ministerului trtvățămintulul și 
Culturii s-a înființat secția de 
„mașini și aparate electrice" in 
oadrul Facultății de electroteh
nică și secția de „tehnologia 
construcțiilor de mașini" în 
oadrul Facultății do mecanică a 
Institutului politehnic Bucu
rești. în aceste secții vor fi 
cuprinși muncitori și maiștri 
din producție. Deoarece viitorii 
studențl vin in facultate cu bo
gate cunoștințe practice, ei nu 
vor mai efectua practica în 
producție pe care o desfășoa
ră ceilalți studențl. astfel că 
perioada de școlarizare este 
de numai 4 ani — cursuri 
de zi.

în cadrul acestor secții vor 
fi pregătiți pentru a deveni 
ingineri, muncitori calificați

de
Canfităji sporite 
bunuri de consum

Bilanțul primelor trei tri- 
mesti'fe âle anului arată că 
planul producției globale pe 
întreg ministerul a fost înde
plinit îh proporție de 102,6 la 
SUtă. în această perioadă au 
fost realizate peste plan 
cantități sporite de produse, 

Contribuind astfel lă ridicarea

tine cresc, 
mea...“
cerneala e așa cum trebuie, cu- 
lătile vii și calde. N-am muncit 
degeaba... Și 6 îâcrifriă ca o 
boabă de mărgăritar a picurat 
pe pagina cu miros de cernea- 
iă. O ibcrimă de biiturie. L-am 
întrebat'. „De ce te-ai emoțio
nat Ușa, tovdfășe Drăgan ?“ 
„Vezi moto, mi-a răspuns el, 
băiețașul meu, Gicu, merge în 
toamna asta la școală. Și va în
văța pe abecedarul ăsta... Și-s 
uni ătît mai mișcat, cu cît eu 
tîrziu am avut parte de aseme
nea bucurie. Ce mîhnit, ce îndu- 
terăt eram cîhd trebuia sâ în
văț pfe cartea vecinului de ban
că. Dar copiii rtoîștri sîht scutiți 
dă asemenea dureri și »j¥iîhriiH. 
Afară de faptul că noi, pă
rinții, le putem asigura un 
trai fericit, copiii primesc 
acum gratuit cartea de că pâ
rii. Să fie ei sănătoși, cuminți, 
silitori și să învețe. Să învețe...“

Elevii din clasa a treia își 
scaldă inimile într-un puternic 
freăfnăt. O simt aSta după ex
presia fețelor, după felul cum 
înălță umerii, frunțile. Sînt feri
ciți că trăiesc vremea de acum 
și nu pe cea de altădată. Simt 
diferență uriașă dintre ce au 
trăit părinții și ce trăiesc ei. Și 
se blicUrâ.

Rămîn în bancă, după lecție, 
cu catetele de compunere în 
față. Copiii zburdă, pe undeva, 
prin curte, în recreație. Le-aud 
glasurile, depărtate, ca un stol 
de rîndunele, în toamna asta 
limpede.

Imi plimb iar ochii prin clasă : 
tabla, băncile, cărțile învelite 
în hîrtie albastră și așezate 
teartc la colțul de sus al fiecă
rei băhci... Răsfoiesc mai de
parte caietul micuțuluii Romeo 
Bagole. Scrie despre cărți... 
„Primindu-le neom lUat angaja
mentul ca prin învățătura noas
tră să mulțumim partidului".

Copiii sînt încă îh reCreățte. 
Dar glasul elevei Livia Tetcu 
mâî vibrează încă între ziduri : 

Eu pentru tine cresc, pa
tria mea...“.

P.S. Iertațî-mî povestirea asta 
de abecedar. Dar e aproape 
stenografiată după realitate. 
N-am putut să fac un reportaj 
propriu-zis. Și totuși, ce mult aș 
da să fi izbutit, să fi prins în 
vorbe și imagini toată acea 
adîncă șî cutremurătoare, since
ră și deplină emoție a celor de 
vîrsta abecedarului, cînd se vad 
în fața noilor cărți de școală, 
dăruite lor, ca un stimulent pen- 
tru ce vor fî, vor reprezenta fi 
vor realiza mîine, 

cu diplomă de maturitate și 
maiștri cu examene de dife
rență, cu peste doi ani in 
producție în specialitatea pe 
care o vor urma. Toți mun
citorii și maiștrii care vor 
urma aceste cursuri vor fi 
bursieri, asigurîndu-!i-se ast
fel condiții de studiu dintre 
cele mai bune.

înființarea acestor secții 
este o mărturie grăitoare a 
grijii pe care partidul și gu
vernul nostru o are pentru 
creșterea continuă a viitorilor 
specialiști din rindul clasei 
muncitoare.

Concursul de admitere pen
tru aceste scoții s« tine Ia 
16 octombrie anul curent. în
treprinderile sint chemate să 
recruteze un număr Cit mai 
mare de tineri muncitori dor
nici să urmeze invftțămintul 
superior șl să creeze candida- 
ților condiții optime pentru a 
se pregăti la acest examen.

continuă ă nivelului de trai al 
oamenilor mUhcii.

întreprinderile difi indus
tria bunurilor de cbfl&Um dâu 
6.60o.t)Ot) m.p. țesături de 
bumbac, lină și mătase, can
tități filări efe ciofâ'pi, îiieăl- 
țăminte cu fățe 'dfe piele și s 
din cauciuc, dbiebte de Stiblă- 
riă etc. VâlSărea turifecțiilor 
date peStfe piăfi Să ridică la 
205.347.000 de lei.

Totodată,' au fost produse 
pește prevederile planului 
44.800 tone de zahăr, mari 
cantități de conserve din le- 
guthe $i frttetg, biscuiți, pro
duse zaharoase precum și con
serve de carne.

Aceste rezultate au tost ob
ținute prin folosirea mai bună 
a capacităților de producție 
existente, prin organizarea 
judicioasă â proceselor de 
producție, precum și prin in
trarea în fuficțiufife de noi 
ufiități industriale.
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I. Fînfinaru : Politica âe 
pace a partidului și gu
vernului — cauza scumpa 
a ziariștilor.

Mircea Radulescu : 8 sep
tembrie — zi de luptă.

Ilie Zaharia : Secretul efi
cacității.

Sergiii Fărcășan : Fără re
ticențe.

Niciiță Tănase ; E greu
să fii prieten Oii erbii
tai ?

Ștefan Iureș : Nbi — prie
tenii eroilor noștri.

Al. Nichita : Pentru o lar
gă dezbatere a probleme
lor propagandei tehhico- 
științifice în presă.

— Principiile obștești în 
presa sovietică.
— Ziariști străini vizitea
ză țara noastră.
Herinanh Leupold — ziarist 

din R. D. Gerinană : O 
experiență care merită 
studiată.

Pidtr fcyornik - ziarist din 
R. P. P-olonă : Să ne cu
noaștem reciproc țările.

I. Felea î Cadrilul presei 
burgheze din preajma 
grevei generale.

Eugeniu Obrea : „Național 
Guardian" despre presa 
americană.

N. Mihâescu: Tot despre 
unele greșeli de expri 
mare.

Petre Gheorghiu - Mircea 
Patriciii: Calitatea pro
duselor și aportul gaze
tei de uzină.

Eugen larovici: Curs de 
fotografie pentru ziariști. 
Din culisele unei „pașni

ce" agenții de presă — Note 
și comentarii — însemnări
— De peste hotare.

Din cuprinsul revistelor 
Uniunilor de ziariști fră
țești.



< Luna prieteniei 
romino-sovietice

Seară literară intitulată 
„Poeții noștri cîntă prietenia 

romîno-sovietică “

4

în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, marți în 
Capitală au continuat să aibă 
loc numeroase manifestări. 
La Ateneul R.P. Romîne a 
avut loc o seară literară in
titulată „Poeții noștri cîntă 
prietenia romîno-sovietică“.

Poeții Maria Banuș, Ion 
Bănuță, Eugen Frunză, Mihail 
Gavril, Ștefan Iureș, Toma 
George Maiorescu. Vero
nica Porumbacu, Szemler Fe
renc, N. Tăutu și Cicerone 
Theodorescu au citit din crea
țiile lor închinate mârălui

Lenin, Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, muncii 
creatoare a popoarelor sovie
tic și romîn și prieteniei de 
nezdruncinat între cele două 
popoare.

★
La Casa prieteniei romîno- 

sovietice a avut loc un simpo
zion cu tema „ Realizări și 
perspective ale cosmonauticii 
sovietice", la care au luat 
cuvîntul prof. univ. Victor 
Vîlcovicț și conf. univ. Ale
xandru Stratilescu.

Manifestări în țară
Mânifestări consacrate Lu

nii prieteniei 
tice au avut 
țară.

tomîno-sovie- 
loc în întreaga

festivități alb sala de festivități a 
ceului „Mihai Vlteazu", 
fața a sute de oameni 
muncii din întreprinderile

11- 
în 
ăi 

... ----- și
instituțiile raionului „23 Au
gust", tov. Aurel Bozgan, di
rector general âl Uzinelor 

. „23 August" a vorbit despre 
< prietenia romîno-sovietică.

CONSTANȚA. - La Ca..a 
prieteniei rotnînO-sovletlce 
difi orașul Constanța a avut 
loc un medalion închinat 
scriitorului sovietic Feodor 
GladitoV, organizat de mem
brii cenaclului lltetar „Fiii- 
mon Sîrbu" din localitate. 
Tot la Constanța, a avut loc 
marți seara deschiderea ci
clului de conferințe pe tema: 
„Știința și tehnică sovietică 
pe primul loc în lume".

Marți seara, in sala Operei 
e Stât din Tlmi|6ârâ cdfetți
ul Teatrtihii „A. S. Pușkir.- 

iin Leningrad a dat un spec 
acol cu drama „Cadavrul 

viu“ de L. N. Tolstoi. Specia- 
colul $-a bUcutat de ufi suc
ces deosebit, publicul sublini
ind prin aplauze prelungite 
îftaltâ măiestrie artistică a 
actorilor sbvietici.

în cursul zilei de marți co

Un .concurs
(Urmare dm pag. l-a)

blă sînt de 0,65 milimetri. Și 
pehtru că să nu stea în aștepta
rea foilor de tabla de dimen
siunea cuvenită, oamenii ne-au 
creat și pe noi așa cum au 
putut. Dar bag de seamă că în 
făliți acesta și-au fitrat singuri 
căciula. Economiile de metal 
cu care se lăudă formele de 
prăjituri, cele de savarine și 

*” salva
mine.

pilniile, abia dacă pot 
pierderile Câre se fac la 
Păi treabă poate fi ăsta ?

Discuția aceasta nu fu 
pe placul Risipei, căci se 
dea: „Daca vor află oamenii 
ceea ce se îhtîmplă și Vor lua 
inăsiiri să mă alunge dih între
prindere ?" Și deoarece simțea 
că-i vine să leșine, chemă lin
gă ea pe una dintrâ surorile sa
le : Pierderea de vreme.

In acest timp președintele — 
emoționat și el — se adresă ca
zanului s

— Dar eu ce să mai zic... 
Unii tovarăși de la întreprinde
re se poartă față de noi ca o 
fnâmă Vitregă. S-or supăra, dar 
ăsta e adevărul. Eu cîntăresc la 
turnare cite 500—600 kg, Cînd 
sînt dezbrăcat de tot balastul de 
fontă m 400—450 kg. Ce-mi 
trebuie în plus 100—150 kg de 
fontă, cînd pentru definitivarea 
și finisarea mea ar fi de-ajuns 
10—12 kg ? Eu judec mai puțin, 

i că dnt doar un cup de motor 
a stabil cu ardere internă, dar oa

menii care ne creează vor trebui 
să se gîndească mai nudt la 
felul cum gospodăresc materia 
primă și celelalte.

— Tovarășe președinte, îmi 
pare rău căci eu te simpatizam 
cindva. Erai cuminte, tăcut, as
cultător. Acum văd că faci alu
zie și lâ. mine, la Pierderea de 
vreme. Ce, eu nu pricep ? Vrei 
să spui că pînă îți dă atâtea că
măși jos, se pierde multă 
vreme...

— Ba so mă ierți, soro I îi 
sări țandăra Risipei. Tu prea 
puțin pricepi. în primul rînd de 
mine, de Risipă se leagă. Aaa I 
îl știu eu cine mi-e dumnealui... 
Ar fi în stare să mă bîrfească 
spunînd că de la 50 de „persoa
ne" ca dînsul, se risipesc 7 tone 
jumătate de fontă...

— Ba să nu te legi de el, ne- 
toato — sări uh piston de motor. 
Știe ce spune. Uită-te la mine. 
Uitați-vă și voi fraților și luați 
seama bine. 80 de kilograme

deloc
gin-

3

Pe șantierul magistralei 
Nord-Sud din Capitală. în
drumările șefului de brigadă 
Constantin Iliescu asupra fe
lului cum trebuie efectuate 
lucrările de montare ă fie
rului beton, sînt întotdeauna 
folositoare ținerilor fierari 
betoniști Vasilache G., Păvă- 
țeanu Gh. și Gheorghe Petre.

Lucrările Adunării Generale

Brucan

a O. N. U.

Agerpres 
rostită de

NEW YORK 11 
transmite cUvintarea

Cuvîntarea rostită de reprezentantul 
R. P. Romîne, Silviu

de
2VFIF YORK 11 (Agerpres). — 

Grupul de presă de pe lingă pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.SS. comunica :

La 10 octombrie, N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului du 
Miniștri al U.R.S.S., conducăto.

H. S. HrușcioV
nd delegației sovietice, a oferit 
un dejun în cinstea șefilor dele
gațiilor unei serii de țări din 
Asia și Africa,

Dejunul s-a desfășurat întro 
atmosferă de caldă prietenie.

PLOEȘTI. - Consiliul fe- 
gional A.R.L.U.S. Ploești a 
Organizat lâ Palatul de cul
tură din localitate^ o expozi
ție câre ilustrează tehnica 
nouă în U.R.S.S. De aseme
nea, la Urinele constructoare 
de utilaj petrolifer „1 Mai“, 
s-â deschis o expoziție cu 
tema „Arta grafică în 
U.R.S.S.", iâr lâ Școala medie 
„î. L. Căragiale" expoziția 
„învățămîntul, bun al mase
lor de oameni sovietici". Ex
pozițiile sînt vizitate cu 
interes.

în aceste instalații țițeiul eJte 
separat de gaze. Tîriăful Ni- 
eolde Șdănâ de la parcul de 
separatoare al schelei Bâbeni 
regiunea Pitești supraveghează 

presiunea pe Cofiducte.

Sosirea 
noului ambasador 

al R. S. Cehoslovace

mult

ORADEA. — Lâ Câsâ 
teniei rdftiîno-âSvietice 
Oradea, în du£â-âtfiia2â 
de 11 octombrie â âVut 
un simpozion dU t&mâ „Știin
ța și tehnică sdvietică în 
slujba construirii cdtnunis- 
mului și a pftgffcsului offie- 
hirii“.

prie- 
din 

zilei 
loc

(AgerpteJ)

’ectivul Teatrului academic 
de dramă „A- S. Puțkin» din 
Leningrad a asistat in sala 
cinematografului „Al. Sahia“ 
dih Timișoara la o prezentare 
de filme produse de stu
diourile romîn ești. Artiștii 
leningrădeni au vizionat fil
mele „Bădăranii", „Setlrtă 
istorie", „7 arte", preCum ți 
filme documentare.

(Agerpre*)

de frumusețe'
fontă scot din mine la ptelu- 
crare. Și cei de la turnătorie 
văd bine că, âr putea să-mi re
ducă din adaosul de prelucrare 
cel puțin 60—70 kg_ Unii, ca 
tovarășii Gheorghe Bdticloc și 
Gheorghe Barbălâtă aU prbmis 
solemn că vor face ăceil Iticru 
dar piuă ocuffi n-aii mișcat 
nimic.

— Dar eu, buceaua ? Dar seg- 
menții ? Nu pățim la fel ? Uite, 
unul din segmenți a nimerit pe 
masa inginerului Sebastian Gioa- 
că, responsabil cu producția^ cînd 
acesta tocmai spunea cuiva că 
economiile de fontă . au crescut 
cu 6 la sută. Degeaba i-a atras 
segmentul atenția că eu, buceaua 
de cilindru motor, cîntaresc la 
turnare 200 kg și că ies finita 
abia de 150 kg. Nici n-a vrut să 
S(t uite la el. Este exact ce spu
nea cazanul : pe o parte se a- 
duna și pe alta se risipește.

—■ Dar mie de ce nu mi te fa
ce un miez de nisip pentru 
gaură> scrtșni din lanț uh scri
sele. Și eu cîntăresc 1*900 kg la 
turnare. 400 grame de metâi dau 
jos alții cu mașinile unelte pen
tru ca să facă această gaură.

...Am, plkcat la Ziuă* cînd ușa 
expoziției s-a deschis. Trebuie 
să vă spun că produsele n-au 
mâi făcut nici o alegere. Poate 
o vor face în Viitor, cînd la în
treprinderea respectivă nu se va 
mai putea vorbi despre oameni 
care n-au simț gospodăresc.

La 11 octombrie a sosit la 
Bucur&Ști boul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
ăl Republicii Socialiste Ceho
slovace îh R-P. Rorriînă, Ja- 
rbslav Sykora.

La sosire, în Gara de Nord, 
Jaroslav Sykora a fost întîm- 
piriat de N. Șetban, director 
ad-interim ăl Protocolului 
MiriistârUliii Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față Bohumil 
Vemer, însărcinatul cu afa- 
cefi ăd-ihtetim al R.S. Ceho
slovace la București și mem
brii ambasadei precum și șefii 
unor misiuni diplomatice a- 
cteditați lâ București.

reprezChtantul R. P. Romîne, 
Silviu Brucan. în ședința de luni 
feeâfâ a Adunării Generale.

Domnule președinte,
Trebuie să recunosc că rareori 

au stârnit recomahdârile Comite-: 
tUlui General atâta nedumerire.

Astfel, în raport, la pâtăgrâful 
7, Comitetul recomâhdă Adunării 
6ă ia în discuție problema Tibe
tului în timp ce paragraful 10 
interzice orice discuții âsupra re. 
prezentării Chinei. în primul 
caz, cînd Chină eăte obiectul uhui 
atac calomnios, se preconizează o 
dezbatere largă, în al dbilea caz, 
cînd se ridică problemă dreptului 
legitim al aceleiași țări, se reco
mandă să nii aibă loc niti un fel 
de dezbateri. Cu alte cuvinte, 
acei care sdcqt că trebuie să se 
creeze condițiile căle ttiai priel* 
nice atacurilor împotrivă Repu-: 
blicii Pophlăfe Chiiiczfe, simt to
tuși că e mai sănătos pentru ei 
ca atacul să aibă loc în absența 
guvernului de la Pekifi. C& înal
tă pildă de sportivitate : provoci 
un adversar după ce te-ai asigu
rat nu fi de față ! Nu-i de 
mirare că această cUtăjoâsă echi
pă din Comitetul General este 
condusă de Statele Unitfe care, 
la recentele Jocuri Olimpice, âu 
fost cele mai bune pB IbcUl doi.

Din nefericire, această mașina
ție vă înseâina o nouă lovitură 
adusă pte<tigitihii otgadiZației 
noastre. Nu uitați, domnilor, că 
popoarele iiu Vttf scarda mare
atenție subtilităților ți trucurilor 
prin care sint întoarse eu eapul

(Agerpres)

--- •-—

Informații
Marți diminfeața, dl. Olivier 

Cardwell, director in Depar
tamentul Educației din Mini
sterul Sănătății, Educației și 
Asigurărilor Sociale din 
6.U.A., a vizitat Universita
tea „C. I. Parhon" și Grupul 
școlar de energie electrică 
i,Iosif Rangheț" din Capitală.

După-amiăză oaspetele 
merican a făcut o vizită 
Palatul pionierilor.

★
Marți dimineața în aulă 

cademiei R. P. Romîne s 
deschis lucrările simpozionu
lui asupra, afaziei (tulburări
lor de vorbire), organizat de 
Academia R. P. Romîne — 
Institutul de neurologie ,;I. P. 
Pavlov"; în colaborare cu
Academia de Științe Medicale 
a U.R.S.S. — Institutul de
neurologie, și Academia de
Științe a R. P. Rolon e — Co
mitetul pentru studiul tulbu
rărilor de vorbire.

La simpozion participă oa
meni de știință — neurologi, 
neurochirurgi, fiziologi, psiho
logi, lingviști - din țara noas- 
tră și din U.R.S.S., R.P. Po
lonă. R. D. Germana, R. P. 
Bulgaria șj R. P. Ungară.

Cuvîntul " ' • < •
fost rostit 
Lupu.

în jo« âțît prevederile Cartei cît 
și regulile de procedură, ci vor 
judeca mai degrabă hdtârîfil* A- 
dunării în termenii simpli a ceea 
ce este drept și hedfept.

in sfîtșit. domnule președinte, 
aș dori să spun cîfevâ cuvintă în 
legătură cu pretextul invocat pen
tru includerea problemei Tibetur 
lui p6 bfdinea de zi și anume,

că schimbarea modului de viață 
tradițional din Tibet ar fi con
trară declarației universale a 
drepturilor omului.

Noi trăim într.o lume in care 
jugul colonial, robia feudală, se* 
gregația rasială și chiar caniba
lismul, constituie de sâcolfe. în 
cîteva regiuni âU lumii, modul 
tradițional de viață. înseamnă 
oare că încercarea de a Schimba 
asemenea tradiții poate să fie 
privită ca o încălcare a drepttlri- 
lbr omtilui ? Pbate dare âceâstă 
Adunare să accepte argumentul 
că nimeni nu trebuie să se atin
gă de opriiharea colonială, de 
șerbie, de segregație t-asială fcati 
de canibalism pentru simplul mo
tiv că ele reprezintă modul de 
viață tradițional în cîtevâ părți 
ale lumii ?

Această nu poate fi Concepția 
secolului XX asupra dteptiirilor 
omului ! Desigur nu elelud fap
tul ca se pot găsi îta această sală 
delegați carb să aibă asemenea 
concepții. Ei sînt tocmai âdei dare 
ar dori să mențină aceste ruși
noase vestigii sociale sub paravan 
Hui conservării modului trâdițid-i 
nai de viață.

Să vedem acum care este mo. 
dul de viață tradițional difc Ti
bet. a cărui schimbare nelinișteș
te atît de mult pe autorii âcfcstiii 
punct și pe sprijinitorii lor. Răs
punsul este șerbia. Și putem în
țelege ușor de ce ei preferă să 
evite folosirea acestui termen. Se 
pune întrebarea ce ăre de.aface 
șerbia cu declarația universală a 
drepturilor omului. Nu poate fi 
desigur vreo legătură intre aceste 
dovâ lucruri. Singură imaginabilă 
este aeeea că șerbia dste confrară 
declarației drepturilor omului ! 
Nu de mult lă 5 mai anul âces- 
ta, chiâr o asemenea personalita
te britanică, cum este lordul 
Chofley, Votbind în Camera Lor
zilor, a 
ceă mai 
Nu este

țin lord britanic socotește a fi cel 
mai înapoiat 5>tem social să fie 
considerat la OJN.U, ca înlruchi- 
pînd drepturile fundamentale ale 
omului ?

Este adevărat, că după cele ce 
ne.â fost dat să auzim în această 
sală din giira delfegâților occiden
tali, oficine este îndreptățit să 
pună întrebarea : dacă colonialis
mul poate fi identificat cu liber
tatea și încorporat în „lumea li
beră". de ce nu s-ar putea iden
tifica șerbia cu respectul pentru 
drepturile omului ? Trebuie să 
reciiriosc, domnilor eă reprezen
tanții occidentali sînt consecvenți 
în argumentarea lor ! A sosit 
însă titnpul să se înțeleagă că în 
liimea noastră contemporană nu 
poate fi nimic mai absurd și ni
mic mai dăunător pBntrU presti^ 
giul Națiunilor Uriite decît o ho- 
tărîre â O.N.U. care să susțină 
restabilirea serbiei în nutnele li. 
bertății și al drepturilor bmiilui.

Or. tocmai această este ceea ce 
Sfe cCre AduUărji. De aeeeâ-, de
legația rutnîUă consideră că ăefeas- 
tă cerfere trebuie respinsă.

Plecarea din New York 
a tovarășilor A. Novotny și M. Shehu

PR AGA 11 (Agerpres). >- 
După cum transmite agenția 
Ceteka, în noaptea de 10 spre 
11 octombrie, Antonin No
votny, șătul delegației ceho
slovace la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 

di» New

oc-

Mi-Consiliului de 
Republicii Populare 
care a condus dele- 
P. Albania lâ cea

a- 
la

A-
au

de deschidere a 
acad. N. Gh.de

★
de stât „Geor- 
prezentât marți 

C.F.R.
con

Filarmonica 
ge Eh eseu “ a . 
seara la. Atelierele 
„Crrivița Roșie" primul 
cert simfonic popular din ac
tuala stagiune. Sub bagheta 
dirijorului George Georgescu, 
artist al poporului, orchestra 
a executat: Trei dansuri ro
mânești de Th. Rogâiski, 
Rapsodia de Rahmaninov pe 
o temă de Paganini, solist 
pianistul Valentin Gheorghiu, 
artist emerit și Simfonia a 
Vil-a de Beethoven. Publicul 
alcătuit din muncitori, tehni
cieni și ingineri ceferiști a 
aplaudat concertul îndelung.

(Agerpres)

declarat că Tibetul este 
înapoiată țară din lume, 
oare strâfiiu ca cfefeâ ce

O.N.U. a țdecât 
Ydrk spre Pragă.

★
NEW YORK 11 (Agerpres).

TASS transmite : La 11 
tombrie Mehmet Shehu, pre
ședintele 
nlștri âl 
Albania, 
gația R.
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a părăsit 
New Yorkul plecînd spre pa
trie.

Cocteil oferit de ministrul 
R. P. Romîne la Tokio

TOKIO 11 (Agerpres). — Mi
nistrul R. P, Romîne la Tokio, 
Pavel Silard. a oferit la 7 octom
brie un cocteil în saloâhele Ho- 
telului Imperial. Au participat 
Tetsuzo Kojima, ministrul Justi. 
ției, Ichirb Kiyose, președintele 
Cătnerei reprezentanților. depu- 
tați, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, re- 
prezentăhți iii vieții culturale, oa- 
ntetti de afttc&r'i, ziariști. Au par
ticipat de asemenea Gheorghe 
Vasitichi și C. Paraschivescu.Bă- 
tăceirhu, delegați ai grupului par-

lamerttdr 
Urtidnii 
delegați la conferință Și membri 
ai corpului diplomatic.

Ziarul „Japan Times” a publi
cat uh ihtefViu ticbrdat de Păvel 
Silard despre reblizăritb R. P. 
RomînO în construirea socialismu
lui și despre perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor 
japoneze.

Postul de televiziune 
kiâ ft prVzeMht recent 
ddchhteifVnr roihihCsc despre lito
ralul Mării Negre,

râmih la conferința 
ihterpărlarhentâre, uiți

romîno-

din To. 
tin film

Cuvîntul tovarășului C. Burtică,
secretar al C.C. al U.T.M., președintele U.A.S.R.

Dragi coZ'egi și pfietbfii, 

însenjiiătâtea âcââtui Cdflgres 
al U.I.S. âpare cil totul deose
bita îh lumina âctuaUi situații 
internaționale. cârădteHzâtă prin 
creăterââ coritinuă a forțălbf so
ciale care riiilit&ăză pbfitfil pace, 
democrație și progfes social, 
prin schimbarea răpoftultii de 
torțe pe arenă mohdială in fa
voarea forțelor păcii, dbniberâ- 
ției și socialismului și cdlîtinua 
accentuare â ăcefetiii țirdceâ. Con
siderăm că pe analiza și îtițele- 
gerfeă juStă â âdeStei situații tre
buie să șe îiitemeieze lucrările și 
concluziile Cdngi-^Siilui nbstru, 
âctivitatââ U.I.S. Ca btgariiZație 
devotată cauzei menținerii și a- 
părării păcii.

Privirile întregii dttieniri, ale 
sthdențiiiiii de pretutindeni sînt 
înilrepfâte ăciim către fcea de-a 
XV-â seSibne a O.N.U. chemată 
să e£ăthin&zg prâbleriifelg arză
toare ălfe vieții internaționale, a 
căror rezolvăffe ar âveâ o pro
fundă înrîuiâre asupra lutriii con- 
tempofâhe : înfăptuirea dezar
mării generale și totale, lichida- 
reă definitivă și radicală a orîn- 
diiifilor cdlohiăliste, prohiovarea 
țirlncijJlildr coexistenței pașnice.

Apărarea păcii este o sarcină 
multilaterală și complexă în 
cadrul căreia rolul hotărîtor îl 
âre rezolvarea problemei dezar
mării. Propunerile Uniunii So
vietice lâ O.N.U, âu âdîis a- 
ceasta problemă pe terenul dis
cuțiilor practice, în stare să în
vingă impasul existâht aciim, 
dacă pHterile occidentale vor dâ 
dovadă de luciditate și realism. 
Opinia publifeă este în măsură să 
detertaihfe în această problemă 
un progres efectiv. Iar în corul 
popoatdlor. glâstil studențimii 
trebuie să se fată auzit Cu toată 
vigoarea tinereții lui.

Este o fericire peritru destine
le omenirii faptiil că a fbst 
creată posibilitatea deplină a 
preîritîmpidării războiului mon
dial, Devihe evident pentru 
cefcftri din CC îh ce mai 
largi afle opiniei publice că 
această posibilitate s-a creat 
nu pentru că imperialismul! 
și-ăf fi schimbat natura 
și ât fi renuhțât la plâhuti răz
boinice. ci din cauză că rapor
tul de forțe pe arena mondială 
s-a schimbat în favoarea forțe- 
lot păcii, democrației și socia
lismului și că acest proces se 
accentuează tot mai mult.

Dacă este incontestabil 
principiile coexistenței pașnice 
cunosc o adeziune tot mai largă 
în întreaga lume, nu se poate 
totuși trece cu vederea faptul că 
aceste principii au și adversari 
înverșunați. Linia politică pro
movată de adepții războiului 
rece și ai cursei înarmărilor, în 
frunte cu cercurile imperialist* 
din S.U.A, — duce la organiza
rea de acțiuni agresive, imixti
uni grosolane în treburile in
terne ale altor țări, la crearea 
și Întreținerea focarelor dc neli
niște, periclitând grav pacea Iu- 
mii. în timp ce vorbesc c aspre 
pace, imperialiștii americani spo
resc an de an cheltuielile de 
înarmare, ridică spionajul mili
tar la rangul dâ politică 
și reînarmează în grabă 
lităriștii revanșarzi din 
nia occidentală.

Opinia publifeă judecă 
veritate pe adversarii ooexisten- 
ț«i pașnice, ds? aceasta nu face 
mii pufia neomiră ^oiiiai

gilâh'țeî popdăf^lor în fățh ma- 
fievfeldr perfide ale Eefcufilor 
războinice

O trăsătură pregnantă a lumii 
contemporane — a arătat în 
continuare vorbitorul — este in
tensificarea luptei popoarelor 
pentru '
și radicală 
lonialiste.t ] 
țernic ji 
dențească mondială. Organiza
ția noastră consideră că atitudi
nea consecventă de susținere acti
vă a luptei studenților din colo
nii pentru libertatea nâțională a 
țapilor lor, constituie una din 
cele mai nobile tradiții ale Uni
unii Internaționale a Studenți
lor și, totodată; o dovadă de 
orientare justă în problemele de 
bază ale contemporaneității

Studenții romîni salută 
sprijină deelarația cu privire

ideilor păcii. re&pBetului feeipro. 
și înțelegerii între popoare".

UiT.M. și U.A.S.R. au adresat 
o scrisoare tuturor organizațiilor 
de tineret și studenți. adueîndu le 
la cUhoșțihță propunerea guver
nului R.P.R de a sq iftclttde pe 
ofrdînfea de zi a O.N.U. pioble. 
aia pioihbvării îh iîndutile tine
retului a idbiloi- păcii și fittlici- 
tîndii le sprijin pentrii tțâdhcerea 
ei în Viață. Ne bucură făptui că 
șfcrisohrea hoaslră, â găsit Sprijin 
din partea F.M.T.D., â ăeeteta- 
rialului U.I.S.. a oi-gâhizâțifci stu. 
dentâlpr. din ÂȚricâ de Vest 
(W.A.S.U.) și a altor organizații 
și ne exprimăm convingerea că 
Congresul U.Î.S. șe vă profaunța 
în favoârea ăcâfetei inițiative. Fa
cem încă o dată apel lă toate or- 
gahizațiile naționâle și interna
ționale studențești să-și unească 
eforturile în vederea înfăptuirii 
acestei inițiative atît de impor. 
tante pentru tânăra generație.

Apreciind rolul deosebit al 
presei în promovarea ideilor de 
pace și prietenie — a spus în 
continuare vorbitorul — în apro
pierea studenților din țări dife. 
rite, precum și în afirmarea vo
inței de .pace a tineretului uni* 
versitar de pretutindeni, U.A.S.R. 
își propune organizeze în anul 
1961 o conferință internațională 
a redactorilor presei studențești. 
Folosim acdst prilej pentru a in
vita toate organizațiile studențești 
să participe lâ această conferim 
țâ.

Experiența perioadei ce a tre
cut de la Congresul al V-lea al 
U.I.S. demonstrează thnvingător 
că orieritătea fată echivoc a 
U.I.S. spre ptoblemele fdnda. 
lhentale ale contemporaneității 
— âpătarea principiilor de cbexis- 
tetiță pașnică, dezarmarea gene
rală si totală, lupta împotriva co- 
lciniâlisniUlUi — este câfacteri’’ 
zâfă de Spiritul realismului și co
respunde ihtBîBselbt vitale ale 
sthdbhțimii.

Este evident Că și de acum 
înâiflte sarciiiâ principală a 
Uniunii ihtethâțiohâle a Studen
ților Cste liiptâ pentru pace. 
Susținem propunerile Comitetului 
ExCfcutiv privind acțiunile U.I.S. 
în sprijinul Apelului Consiliu
lui Mondial al Păcii de la Stock
holm de a se câhVdca o Cbnfe- 
rință gbnerâlă â pdpoăreldr, ini
țiativă întrunirii unei noi Confe
rințe internățiflhale a stâidetiților 
pehtril pâde și celelalte acțiuni 
concrete ptetăzUte în tâpdtt și 
menite să lărgească ctfopbtarea 
ihtBfnâționâlă a studenților, să 
întărească aportul âcestbra la 
cauză âpătătii păcii.

Organizația ndâstfă sprijină cu 
căldură inițiativa cohvocării ..Fo
rumului Mondial âl Tineretului” 
în 1961 la Moscova și consideră 
că această dezbatere largă despre 
tineret și problemele sale va con
stitui una dintre cele mai efi. 
ciehte acțiuni ale tineretului 
pentru pace și prietenie.

Permiteți-mi încă o dată să ex
prim convingerea delegației noas
tre că toate hotărîrile ce vor fi 
adoptate de Congres vbr aduce 
un aport constructiv la luptă po
poarelor pentru apărarea păcii.

încheind, vă rog să primiți 
dirt pâttea studenților romîni 
cele mâi âincefe Urări de succes 
în munca ce o desfășurați. Ei 
▼ă doresc fericirea de a vă vedea 
cunoștinței* și talentul întruchi. 
pit* în mări ©pete ale culturii, 
științei și economiei închinate 
păcii și progresului continuu a! 
omenirii.

Ședințele din zilele de luni și marți
Mir rORk 11 (Agefpri,). — 

1n ședința din după-amiăză zilei 
de 10 octombrie a Adunării Ge
nerale a O.^.U.. a luat primul 
cuvîntul conducătorul delegației 
nuilayeze, Romii.

Conducătorul delegației Bifma- 
niei. U Than, a declarat că după 
părerea Birmaniei, principala 
cauză a încordării internaționale 
actuale o constituie continuarea 
războiului rece și faptul că in 
lume există două blocuri de țări 
opuse unul altuia.

Subliniind însemnătatea rezol, 
varii cit mai grabnice a proble
mei dezarmării, reprezentantul 
Birmaniei a declarat . ci lipsa 
R. P. Chineze din O.N.U, are 
consecințele cele mai negative,

★
NEW YORK 11 (Agerpres).- 

In ședința plenară din seara zi- 
lei de 10 octombrie Adunarea 
Generală a feluăt dezbaterile a- 
suprâ ofdinâi de si a celei de-a 
XV-â sesitini. Adunarea Genera
lă a inclus țări dezbateri pe or
dinea de îi ctt puncte de sine 
stătătdâre 
marii.

In ciudă 
Afdcefîlof 
Sud-Afticăite, pe ordinea de zi 
a fost inblUsă ptoblemâ discri
minării rasiale dih Africa de 
Slid. Problefha algeriană a fost 
de asemenea inclusă fără ^dez
bateri pe ordinea de zi.

După aceea s-a propus Adu
nării Generale să-și pi-ecizeze 
atitudinea față de așa-iisa „pro
blemă tibetană". recomandată de 
Comitetul general sub presiunea 
Statelor Unite. Delegații Noii 
Zeelande, Salvadorului și Irlan
dei și-au asumat rolul ingrat de 
a debita lot felul de minciuni pe 
seama Republicii Populare Chi-

problemele dezar-

opoziției ministrului 
Externe âl Uniunii

fteze. împotrivă includerii pe 
ordinea de zi ă acestdi ptoble- 
me provocatoare s-an pronunțat 
reprezetitbAțil Indoneziei, Uniu
nii Sovietică și Roniiiiiei

Tibetul, ă declarat ministrul 
Jfacerdor Eitetrte al Indoneziei, 
Subăhdridt a fost întotdeauna 
sub jurisdicția guvernului chi
nez șl este d parte inseparabilă 
a Republicii Populare Chineze. 
Acest fapt exclude orice drept la 
o intervenție în treburile interne 
hffe unui stât suveran.

V, Zoriți, r&prezentantul. Uni
unii Sovietică, a declarat că de
legația sovietică se Opune cu 
holărîre recomandării Comitetu
lui general cu privire la inclu
derea pe ordinea de zi a celei 
de-a XV-a sesiuni a Aditnării 
Generate a așa-zisei „probleme 
tibetane“, deoarece această pro- 
blefhă intră în competență statu
lui chinei

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul R. P. Romîne, Silviu 
Brucan,

Cu toate obiecțiuhîle, „pro
blema tibetană^ a fost pusă la 
vot. 13 delegații (ale țărilor so
cialiste, Iugoslaviei, Guineei, In
doneziei și Republicii Mali) nu 
votât împotrivă. Delegațiile a 
35 de țări (in cea mai mare par
te țări africane ,i asiatice) s~au 
abținut. 4^ de delegații ale țâri
lor alinte cu S.U.A. ou

lichidarea definitivă 
a orînduirilor co- 

Ea se reflectă pu- 
în mișcarea stu-

votat
pentru includerea acestei pro
bleme, artificial create, pe ordi. 
nea de ti a celei de-u XV-a se
siuni a Adunării Generale.

Adunarea a votat de asemenea 
includerea pe ofdinea dp. ti a 
așazisei probleme ungare A- 
ceastă „problemă" a declarat re
prezentantul Ungariei, lanos Szi’ 
ta, ne-a fost impusă de Statele 
Unite. Subliniind cahdcterul dău
nător al âcesthi așa-zise proble
me ungare dP care li s-a făcut 
lehamite tiititror, delegatul Un- 
gâtiei â arătat că prezentarea 
acestei probleme este ilegală, 
contravine Cartei O.N.U. și este 
o urmare a războiului rece.

Pentru includerea faimoasei 
probleme, ungare pe ordineâ de 
zi au votat 54 de delegații, îm
potrivă — 12, iâr dl de delega
ții s-tiu abținut.

★
NEW YORK 11 (Agerpres). s 

La 11 octombrie, orc 15,26 
(ora New Yorkuluî) a început 
ședința plenară a Adunării 
Generale la care s-a discutat 
problema ordine! de zi a celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. A fos<t pre
zentat Adunării Generale spre 
examinare proiectul sovietic de 
rezoluție oare propune ©a pro
blema dezarmării să nu fie 
examinată îri Comitetul Politic, 
așa cum a recomandat Comi
tetul General, d in ședința ple
nară a Adunării Generale. In 
legătură cu această problemă, 
președintele a dat cuvîntul 
șefului delegației sovietice. 
Ni S. Hrușciov, care în aplau
zele asistenței a Urcat la tribuna 
Adunării Generale.

După cuvîntarea tul N. 5. 
Hrufelev au mal luat cuvîntul 
reprezentanții Canadei >l S.UA

că

de stat 
pe mi- 
Germa-

cu se-

și 
. . , . -la

acordarea imediată a indepen
denței țărilor coloniale, propusă 
de U.R.S.S. la âetuaila sesiune 
O.N,U. și sprijinită de delegația 
romînă și de alte delegații.

Delegația noastră este con
vinsă că Gongresul Usl.fi-. va a- 
ddptâ îh aceaătă problemă o 
atitudine de susținere hotărîtă a 
propunerilor sbvietice la O.N.U.

Gohstatăm eu satisfacție că 
rapbrtul Comitetului Executiv 
face o amplă analiză a situației 
tineretului stildios din cdlonii și 
din țările dependente, acordînd 
o atenție deosebită sprijinului 
pe câre U.I.S. și drgâfliiâțlle 
sale membre îl' acordă acestuia. 
Sîht bine Vertite toate acțiunile 
pe câre Comitetul Executiv le 
propune în această direcție pen- 
trh perioada următoare. Și cu 
acest prilej. în ritiinelc tineretului 
și studenților din Republica 
Populară Romînă ne exprimăm 
deplina noastră solidaritate cu 
lupta dreaptă a popoarelor și 
tineretului din Asia, Africa și 
America Latină, pentru liberta
te și independență națională, 
împotrivă coibfliâlishiuiui și sa
lutării orice prbgtes îh cbiisoli- 
darea noilor stat* independente 
de pe aceste contiriehte, eXpii- 
iriîndu-fie tdtodâtă dotința de a 
dezVplta relațiile cu Organizați
ile de tineret și sthderiți din a- 
ceâtfe țări.

în țara noastră studiază peste 
1.006 de studenți din diferite 
țări ale lumii. Mulți dintre a- 
ceștiâ provin diri țările colohiâle 
sau din cele recent eliberate ?i 
se bucură de un larg ajutor ma
terial și moral din partea statu
lui și dfgăhiiațieî noastre.

După ce tov. C. Burtică a în. 
fățișat realizările obținute în dez
voltarea economică și culturală a 
țării noastre și a vorbit despre 
politica externă de păce a guver
nului romîn. el ă spiis *s

La actuala sesiune a O.N.U., 
Î>tih cuvîntul conducătorului de- 
egației romîne, tovarășul Gheor* 
ghe Gheoirghiu-Dej; s.a scos pu
ternic în evidență atașameiitiil po
porului nostru față de cauza pro
gresului omenirii, libertății tutu- 
tot popoarelor, a coexistenței 
pașnice și colaborării ihterhâțio. 
nale.

Repttblica Populară Romînă a 
propus înscrierea pe ordinea de 
zi â sesiunii O.N.U. a punctelor 
intitulate : „Acțiuni pe plan te- 
gional în vedere* îmbunătățirii 
relațiilor de bună Vecinătate în
tre stat* europene âpârținînd u. 
nor sisteme social-politice dife’ 
rit*” și „Măsuri pentru promo- 
▼area in rindurile tineretului a

S.UA


Dejwste hotare _j
Să se deschidă calea spre rezolvarea 

problemei dezarmării generale și complete 
Discursul lui N. S. Hrușciov la ședința plenară a Adunării 

Generale a O.N. U. din 11 octombrie
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

TASS transmite cuvîntarea rosti
tă de N, S. Hrușciov la ședința 
plenară din 11 octombrie 1960 a 
Adunărij Generale a O.N.U. în 
problema dezarmării,

D-le președinte !
D-lor delegați !
Stabilim acum problemele ca

re trebuie să fie discutate la 
ședința plenară a Adunării Ge
nerale. Problema dezarmării este 
problema cea mai importantă. 
Așa cred popoarele Uniunii So
vietice și ale tuturor țărilor la
gărului socialist. Astfel gîndesc 
toate popoarele care doresc sin
cer asigurarea unei păci trainice 
pe pămînt.

De aceea, noi considerăm că 
problema dezarmării trebuie să 
fie discutată tocmai la ședința 
plenară pentru ca această pro- 

toate

Organizația Națiu- 
la destrămare. în 
O.N.U. na va face 
principale care stâ

blemă care frămintă 
popoarele să ocupe locul 
cipal în lucrările actualei 
nări.

Adunarea Generală ca 
suprem al O.N.U., a fost 
tă nu numai pentru a analiza 
un litigiu sau altul care întot
deauna se pot ivi între state, ci 
în primul rînd pentru a rezolva 
problemele importante ale asi
gurării păcii.

în condițiile actuale proble
ma dezarmării este problema 
crucială și de rezolvarea ei de
pinde asigurarea unei păci trai
nice. Nici o problemă, oricît de 
importantă ar fi, nu se poate 
compara cu această problemă de 
care depinde daci va fi sau nu 
un nou război mondial. Războiul 
poate fi exclus numai dacă se va 
realiza un acord între etate cu 
privire la dezarmare, dacă de
zarmarea va fi efectuata sub cel 
mai strict control internațional 
pentru ca nici un stat sâ nu 
mai poată produce în secret ar
mament fi să nu mai poată ame
nința din nou alte state.

Delegația sovietică a și pus a- 
ceastă problemă în discuția șe
dinței plenare ca pe o problemă 
primordială ?i urgentă. Astăzi ii 
îndemnăm pe toți delegații să-și 
dea seama de caracterul serios *i 
urgent al acestei probleme

Se înțelege că dacă vom trata 
problema dezarmării a-a cum a 
propus d-1 Lodge, care a spus că 
•întrucît pe ordinea de zi a Adu. 
nării Generale figurează 79 de 
probleme, este imposibil să se 
acorde atenția problemei dezar
mării, dacă vom privi astfel ac
tivitatea O.N.U. și vom înțelege 
astfel principala ei menire, a- 
ceasta va însemna de fapt să 
condamnăm ~ 
nil'or Unite 
cazul acesta 

. față sarcinii 
în fața ei.

Datoria principală a Organiza
ției Națiunilor Unite este să a- 
sigure pacea. Dar în opera de 
asigurare a păcii problema cea 
mai importantă este realizarea 
unui acord cu privire la dezar
mare și la distrugerea armamen
tului în condițiile unni strict 
control internațional.

Acest lucru trebuie să ne fie 
clar, d-lor delegați, deoarece 
este vorba despre soarta păcii, 
despre soarta popoarelor.

Calea pe care o propune acum 
Comitetul General a fost încer
cată timp de mai mulți ani. De 
cîți ani «e discută problema de- 
zarmării în diferite comisii și 
comitete ? S-a realizat oare mult 
în aceste comitete pentru rezol
varea practică a acestei proble
me ? Puțin, foarte puțin. am 
putea spune că nu s-a făcut ni
mic. De aceea guvernul sovietic 
speră că toate statele vor înțe
lege în sfîrșit răspunderea care 
le revine, importanța problemei 
dezarmării și o vor discuta 
ședința plenară a Adunării 
nerale.

Dacă rezolvarea problemei 
zarmării va fi tergiversată, 
cum a fost tergiversată pînă a- 
cum, există pericolul că eveni
mentele vor evolua în direcția în 
care au evoluat în timpul exis
tenței Ligii Națiunilor înaintea 
celui de-al doilea război mon
dial. Despre acest lucru a vorbit 
foarte convingător la actuala se
siune d-1 Nehru, primul minis
tru al' Indiei Există pericolul 
ca Națiunile Unite să se anga
jeze pe drumul pe care s-a tîrît 
căruța Ligii Națiunilor în pro
blema dezarmării.

Trebuie să depunem eforturi 
deosebite pentru a scoate căruța 
de pe acest drum și să mergem 
pe drumul care ar asigura un a- 
cord cu privire la dezarmare.

Aș vrea să spun d-lor dele
gați că în prezent se creează o 
situație foarte complicată. Se 
discută anumite probleme 
cundare și care trenează, 
timp ce zi de zi se acumulează 
tot mai multe arme, se ivesc noi 
provocări care nu ușurează, ci 
îngreunează rezolvarea ^proble
mei dezarmării, sporesc încorda
rea, intensifică „războiul rece*4 
și cursa înarmărilor.

E greu să-i convingi pe oa
menii care doresc cu ardoare 
pacea, și prin urmare rezolvarea 
tuturor problemelor de natură 
să asigure pacea, că Adunarea 
Generală nu are timp să discute 
o problemă de importanță atît 
de mare, cum este dezarmarea 
generală și completă.

Amintiți-vă cît timp s.a pier
dut cu discutarea problemei dacă 
marioneta cianxaișlstă trebuia 
sau nu menținută în O.N.U., deși 
pentru orice om cu judecata să
nătoasă este cît se poate de clar 

organ
crea

la
Ge-

ți e-
«?■

Se 
se
in

că de mult ar fi trebuit restabi
lite drepturile legale ale Chinei 
populare al cărei guvern repre
zintă întregul popor chinez. De 
cîți ani se discută această pro. 
blemă. cîte zile îi sînt consa' 
erate la fiecare sesiune a Adu
nării Generale ! Principalii vino- 
vați de faptul că drepturile le
gale ale Chinei în O.N.U. nu au 
fost restabilite pînă acum sînt 
Statele Unite ale Americii și a- 
liații lor din blocurile militare.

Reprezentanții puterilor occi
dentale nu găsesc timp pentru a 
discuta problema dezarmării, dar 
nu și precupețesc timpul pentru 
a menține încordarea internațio
nală. pentru a împiedica norma
lizarea relațiilor dintre state.

Prin acțiunile lor ei creează 
o situație care nu ar permite 
nici în viitor să se ajungă la o 
înțelegere cu privire la dezar. 
mare. Guvernul S.U.A. continuă 
să promoveze politica lui Dulles 
..pe marginea războiului”. Insă 
de pe orice margine, după cum 
se știe, este ușor să luneci și 
atunci se poate dezlănțui un răz
boi mondial care ar aduce ome
nirii suferințe nemăsurate.

Există și alte ..probleme*4 care 
de asemenea sînt discutate de 
mulți ani la O.N.U.. dar care 
nu fac decît să învenineze atmo
sfera internațională. răspîndind 
un miros urîL Mă refer la așa- 
numita problemă ungară, la pro. 
blema tibetanâ și la alte proble
me asemănătoare după care um
blă marii maeștri ai provocărilor 
din Statele Unite ale Americii. 
Ei depun toate eforturile pentru 
a concentra atenția OJ4.U. asu
pra acestor probleme, pentru a 
abate această organizație de Ia 
problemele internaționale cu a- 
devărat importante și urgen-> 
te. Este însă limpede pen
tru oricine că prin ridica
rea acestor probleme nu se 
urmărește destinderea Încordării 
internaționale ci. dimpotrivă, ele 
ascund semințele discordiei. duș- 
mâniei, agravează in mod artiti-» 
cial atmosiera internațională. în 
felul acesta anumite cercuri vor 
să continue ..războiul rece”.

Este timpul ca toți să-și dea 
seama de gravitatea situației ac. 
tuale.

Faptul că majoritatea șefilor 
de state și guverne, cart veni
seră la Adunarea Generală a 
O.N.U.. i-au întors deja in ță
rile lor. iar alții intenționează să 
plece, dovedește că ei nu mani
festă probabil încredere in ac. 
tuala sesiune a Adunării Gene
rale și nu speră că ea se va o- 
cupa într adevăr de o problemă 
atît de arzătoare cum este pro
blema dezarmării generale și 
complete.

Dar aceasta este o situație care 
se poate îndrepta deoarece mij. 
loacele moderne de comunicație 
oferă posibilitatea să te întorci 
tot atît de repede rum ai plecat 
Sint convins că daca problema 
dezarmării ar fi pusă în mod se
rios la ședința plenară a Adu
nării Generale și dacă i s ar a* 
co rd a o importanță deosebită, 
excepțională, șefii de guverne și 
state care au plecat deja. ar 
putea să se întoarcă la Aduna, 
rea Generală. Mai mult decît 
atît. aici ar putea veni și *cei 
șefi de state și guverne care nu 
au participat la lucrările actua
lei sesiuni.

Această problemă poate fi re
zolvată și altfeL Am mai discu

Tovarășul Gheorghe GIieorghiu-Dej 
a participat Ia recepția oferită 

de Râul Roa. ministrul Afacerilor
Externe

NEW YORK II (Agerpres). - 
La 10 octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful 
delegației R. P. Romine la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., tovarășii 
Leonte Răutu și Silviu Bru- 
can au participat la recepția 
oferită la sediul O.N.U. de 
către Râul Roa, ministrul Afa
cerilor Externe al Cubei, șeful 
delegației cubane la actuala 
sesiune a Adunării Generale.

Participarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej Ia dineul 
oferit de reprezentanții cercurilor 

de afaceri din New York
NEW YORK 11 Trimisul 

special Agerpres transmite : 
Luni seara, tovarășul Gbeor- 
ghe Gheorghiu-Dej, șeful dele
gației R. P. Romine la cea de-a 
XV a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a fost Invitat 
la un dineu oferit de reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri 
din New York.

Au participat Clifford Phel, 
vicepreședinte al societății 
„International operations be- 
chtei engineering co.', Wd. 
Hoag, director a! societății 
„Allied Chemical co.“, Carvell 
Lange, director al societății 
„Industrial Commodity corp ", 

tat despre aceasta în cursul con
vorbirilor cu primul ministru al 
Marii Britanii, domnul Macmil. 
lan. și cu alți oameni de stat, 
precum și în cadrul conferinței 
de presă la Asociația ziariștilor 
de pe lîngă O.N.U. Poate că 
este util ca problema dezarmării 
generale și complete să fie discu
tată la o sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U.

în prezent. în legătură cu pre
gătirile pentru alegerile preziden
țiale. în Statele Unite ale Ame
ricii s.a creat o situație în con
dițiile căreia guvernul Statelor 
Unite nu intenționează, probabil 
să-și asume noi angajamente im
portante. Iar fără participarea 
constructivă a Statelor Unite nu 
se poate ajunge la Adunarea Ge
nerală a O.N.U. la un acord cu 
privire la dezarmare.

O sesiune extraordinară a Adu
nării Generale ar putea fi con. 
vocată. de pildă. în martie apri
lie anul viitor și s ar putea pro
pune tuturor țărilor ca conducă, 
torii delegațiilor la această sesi
une să fie șefii de state sau șefii 
de guverne.

Va fi necesar să facem totul 
pentru ca la sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale să fie 
realizat un acord cu privire la 
dezarmare și pentru ca fiecare 
țară să aducă o contribuție sub
stanțială la cauza comună a rea
lizării unui acord cu privire la 
dezarmare și asigurarea păcii în 
lumea întreaga.

Cred că toți oamenii care nă. 
zuiesc spre pace și prietenie în
tre popoare vor saluta hotărîrea 
cu privire la convocarea unei se
siuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N U.

Vreau de asemenea să repet 
ci ar fi de dorit ca această se
siune să fie convocată in Europa, 
de pildă, la Geneva, deoarece din 
punct de vedere geografic majo
ritatea țărilor care fac parte din 
Organizația Națiunilor Unite gra. 
vitează în jurul Europei. Această 
sesiune se va putea ține la Mos
cova sau la Leningrad. în acest 
caz. în ceea ce ne privește vom 
face totul ca să creăm condițiile 
necesare pentru desfășurarea nor 
mala a lucrărilor sesiunii Adu
nării Generale, pentru toți dele
gații care vor participa ia acea
stă sesiune.

Așadar, delegația sovietică in
sistă asupra necesității discutării 
problemei dezarmări] generale și 
complete la ședința plenară a 
Adunării Generale a O.N U. cu 
participarea șefilor de guverne.

Dacă dintr o cauză sau alta nu 
se va reuși ca la actuala sesiune 
să se discute problema dezarmă
rii sub toate aspectele, și nu se 
va izbuti sâ se ajungă la un a- 
eord- cel puțin asupra principiu 
lor fundamentale, guvernul so
vietic consideră necesară convo
carea unei sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. 
care să discute o singură proble
mă — problema dezarmării ge
nerale și complete.

Vă rog domnilor delegați, să 
vă dați seama de întreaga râs. 
pundere care revine Organizației 
Națiunilor Unite în rezolvarea 
unei probleme atît de importan
te cum este dezarmarea Popoa
rele din lumea întreagă așteaptă 
ca Organizația Națiunilor Unite 
să deschidă. în sfîrșit. calea spre 
rezolvarea unei probleme atît de 
urgente și vitale, cum este de
zarmarea generală și completă.

al Cubei
Tovarășul Gh. Gheorghiu- 

Dej s-a întreținut îndelung cu 
reprezentanții Indoneziei, Cey
lonului, statului Chile, Ghancl 
și altor state.

In cursul aceleiași zile, tov, 
Ștefan Voitec a participat la o 
recepție oferită de președinte
le republicii Guineea, Seku 
Ture, cu care s-a întreținut în
delung.

dr. Shepherd Stone, președinte 
activ al Fundației Ford, dr. 
Titus Podea, economist, și zia
ristul Harrison Salisbury de 
la „New York Times".

Tovarășul Gheorghiu-Dej a 
fost însoțit de tovarășii Ștefan 
Voitec, Leonte Răutu, Silviu I 
Brucan și Titus Cristureanu.

După dineu a avut loc o 
discuție îndelungată asupra 
problemelor comerțului inter
național și in special asupra 
posibilităților de dezvoltare a 
relațiilor comerciale intre 
R. P. Romină și S.U.A.

Dineul s a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

„Uniunea Sovietica face totul 
pentru ca sâ nu existe război44

Declarațiile lui N.S, Hrușciov la rețeaua de televiziune din New York
NEW YORK 11 (Agerpres). — TASS transmite : La 9 octom

brie, ora 21,00 (ora New York-ului), Nikita Hrușciov a luat 
cuvîntul la rețeaua americană de televiziune din New York. 
Emisiunea a fost transmisă concomitent în șase dintre cele mai 
mari orașe din S.U.A. Ulterior emisiunea va fi reluată pe 50 de 
alte canale și 200 de posturi de radio. In afară de aceasta, socie
tățile de radiodifuziune din Australia, Canada și Marea Britanic 
au cerut permisiunea să retransmită această emisiune.

N. S. Hrușciov și-a făcut 
declarațiile sub forma unui 
dialog cu D. Susskind, unul 
dintre cunoscuții comentatori 
ai posturilor de radio din 
S.U.A.

Răspunzînd la una din pri
mele întrebări, N. S. Hrușciov 
a subliniat că Uniunea Sovie
tică face totul pentru ca să 
nu existe război și desfășoară 
construcția pașnică.

în continuare el a arătat că 
sistemul sovietic este cel mai 
democratic. în Uniunea So
vietică statul este condus de 
oameni aleși și toți acești oa
meni răspund în fața poporu
lui, nemijlocit în fața po
porului. în organele legisla
tive și executive sînt aleși oa
meni ai muncii — muncitori, 
țărani, intelectuali. Nu aș 
vrea însă, a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov, să 
duc în prezent o discuție în 
problema de a se ști al cui 
guvern este mai reprezentativ 
și al cui sistem este mai 
democratic. Noi vrem să trăim 
și vom trăi în orînduirea 
noastră, în condițiile siste
mului nostru, voi trăiți în 
condițiile sistemului vostru. 
Vă place sistemul dv. — 
aceasta este treaba dv., nouă 
ne place orînduirea noa
stră. Nu ne împiedicați să 
trăim în felul nostru, cum. 
vrea poporul nostru.

Provocările americane înrăutățesc 
atmosfera internațională

Dar ce a făcut guvernul dv. 
după aceasta ? înainte de a ne 
întîlni la Paris, guvernul dv. 
a trimis avionul de spionaj 
„U-2“ în spațiul aerian al țării 
noastre, iar apoi guvernul dv. 
a trimis pentru a doua oară 
un al doilea avion „RB-47" ; 
noi am doborît și acest al doi
lea avion... închipuiți-vă că un 
avion de-al nostru ar fi fost 
trimis în America și ar fi zbu
rat deasupra New Yorkului, 
deasupra Washingtonului. Ce 
ar fi fost atunci ? Ați fi soco
tit că Hrușciov a venit la dv., 
a mincat pîine cu sare, a spus 
cuvinte frumoase, iar ca repli
că a trimis un avion de spio
naj. Ați fi apreciat aceasta ca 
un act bun sau râu ? Am în
țeles că guvernul american nu 
manifestă sinceritate deoarece 
trimiterea unui avion agresor 
nu contribuie la îmbunătățirea 
relațiilor noastre, nu contri
buie la cauza păcii ci, dimpo
trivă. contribuie la dezlănțui
rea patimilor, la înrăutățirea 
relațiilor.

Dacă se vor efectua astfel 
de zboruri, aceasta va putea 
duce la război. Judecați sin
guri cine este pentru pace, 
cine este pentru relații bune 
și cine nu dorește aceste rela
ții, cine înrăutățește prin ac
țiunile sale situația și impinge 
lumea spre pragul războiului. 
Noi sintem cinstiți, ne am dat 
cuvîntul să fim prieteni și ne 
ținem cuvîntul. nu facem ni
mic în dauna Americii, în 
timp ce dv. sînteți cei care 
ați trimis la noi avioane de 
spionaj.

Răspunzînd în continuare la 
remarca lui Susskind că pre
ședintele a dat indicația de a 
se înceta zborurile de spionaj, 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
în realitate zborurile nu au 
fost încă anulate.

Faptul că președintele a con
tramandat zborurile este un 
lucru bun. Dar oare așa stau 
lucrurile ? în realitate zboru
rile n-au fost încă anulate. Am 
să fac unele completări despre 
acest lucru. Cel mai bine ar fi 
însă dacă voi n-ați mai trimi
te în general avioane „U-2“, 
„RB-47". Dv. spuneți că avio
nul „U-2‘* — este un cal mort. 
Nu. acesta nu este un cal 
mort. Dacă avioanele dv. de 
spionaj vor continua să zboare 
deasupra țării noastre, le vom 
doborî și poate începe răz
boiul. Dacă vă veți permite să 
violați suveranitatea noastră și 
să pătrundeți cu forța în țara 
noastră, vom fi nevoiți să 
luăm contramăsuri. Aceasta, 
trebuie să fiți de acord, mi
roase a conflict militar.

Apoi, după ce președintele 
a spus că a anulat zborurile, 
a avut loc zborul unui avion 
„RB-47“ — aceasta nu mai în
seamnă o anulare a zborurilor, 
ci mai degrabă o repetare a 
lor.

Am să vă spun mai mult. 
Organele militare sau de spio
naj intenționau ca înainte de 
plecarea mea la sesiunea A- 
dunării Generale, să trimită 
încă un avion de spionaj. Am 
aflat despre aceasta și i-am 
spus ambasadorului dv. la 
Moscova, domnului Thompson:

Vă pregătiți să trimiteți la 
noi un nou avion de spionaj. 
Știm acest lucru. Vreți să-1 
trimiteți la o înălțime de 
25.000 m. noi ne-am pregătit și 
dacă îl veți trimite vă averti
zăm că rezultatele acestei ac
țiuni nu vor fi prea bune. A- 
vionul nu a zburat. Cred că 
guvernul S.U.A. a anulat a- 
cest zbor.

în continuare N. S. Hruș
ciov a spus : „Acum ne cereți

N. S. Hrușciov a arătat că 
guvernul Uniunii Sovietice, 
pe care el îl conduce, este gu
vernul cel mai iubitor de 
pace din lume. Dv. spuneți, și 
eu vă cred, că poporul Ame
ricii este de asemenea iubitor 
de pace. Ar însemna deci că 
și guvernul dv. este iubitor de 
pace. Dar atunci vă pun ur
mătoarea întrebare: Anul 
trecut am fost oaspetele gu
vernului dv. Am primit cu 
multă satisfacție invitația 
domnului președinte Eisen
hower. Am venit în Statele 
Unite cu cele mai bune inten
ții, cu dorința de a stabili con
tacte personale cu președin
tele. Scopul călătoriei mele a 
fost să contribui la crearea de 
relații mai bune între po
poarele noastre și între guver
nele noastre. Am vrut să sta
bilesc și personal relații mai 
bune cu președintele dv. Am 
avut convorbiri foarte bune 
cu el.

M-am întors în țara mea și 
am raportat poporului meu că 
s-au creat condiții în care 
6înt posibile relații bune cu 
America. Iar acesta este visul 
oamenilor noștri, al guvernu
lui sovietic, al întregului po
por. deoarece dacă vor exista 
relații bune între America și 
noi, înseamnă că va fi pace, 
pace va fi între noi și în lu
mea întreagă.

să fim de acord cu un arbi
traj internațional în legătură 
cu avionul „RB-47“. Nu vom 
accepta acest lucru. Vreți ca 
problemele noastre interne de 
stat să fie rezolvate de un ar
bitraj internațional. Cel mai 
bun arbitraj în acest caz este 
unul singur — nu trebuie să 
trimitem unii la alții avioane 
de spionaj. Cui îi trebuie a- 
ceasta ?

La intervenția lui Susskind 
care a justificat necesitatea 
instituirii unui arbitraj inter
național în legătură cu cazul 
avionului RB-47 prin aceea că 
S.U.A. au negat încălcarea de 
către acest avion a suveranită
ții U.R.S.S., N. S. Hrușciov a 
spus: Ce-i cu d-ta, ce-i cu 
d-ta, cinstite domn, cum vine 
asta. Dv. ați trimis avionul 
„U-2*4 și ați negat că l-ați tri
mis. Ați declarat că n-ați tri
mis acest avion. Abia după ce 
noi am prezentat dovezile ma
teriale, am arătat pilotul, am 
anunțat că acest avion a fost 
doborît lîngă Sverdlovsk, abia 
atunci dv. ați recunoscut fap
tul zborului de spionaj. Și nu 
numai că ați recunoscut, dar 
ați declarat că acesta este un 
drept al dv., un drept de a tri
mite și pe viitor avioane de 
spionaj. Iată că pe cerul nos
tru a apărut „RB-47“.

Firește că l-am doborît. 
Mai bine ar trebui să urmați 
principiul sănătos enunțat de 
scriitorul rus Griboedov în 
„Prea multă minte strică-: 
Nu s-ar putea ca pentru ase
menea plimbări să alegeți un
ghere mai îndepărtate ? Aș 
dori să repet aceasta în pri
vința zborurilor avioanelor 
americane — nu s-ar putea 
ca pentru asemenea zboruri să 
se aleagă un traseu mai înde
părtat de frontierele noastre? 
Acest lucru ar fi util și nu ar 
avea loc conflicte, relațiile 
noastre nu s-ar strica. Dorim 
să trăim cu dv. în pace și 
prietenie !

Sâ fim prieteni, să nu ne 
aducem prejudicii unii altora, 
să nu încălcăm suveranitatea 
altor țări.

Ați propus ca Națiunile U« 
nite să fie arbitru în chestiu
nea avionului ,.RB-47“. Am 
avut un bun exemplu de ar
bitraj din partea Națiunilor 
Unite în Congo. Noi însă nu 
sîntem Congo. Noi sîntem U- 
niunea Sovietică, de aceea ce
rem să ni se respecte suvera
nitatea ! Dacă ea nu ne va fi 
respectată, noi vom putea să 
ne-o apărăm singuri, cu dem
nitate-.

Răspunzînd la întrebarea 
dacă Uniunea Sovietică ar ac
cepta organizarea unui ple
biscit mondial sub egida 
O.N.U. și în cursul căruia 
toate popoarele să-și expună 
părerea lor în legătură cu 
autodeterminarea, pacea și 
dezarmarea, N.S. Hrușciov a 
spus : Bună întrebare. Dar 
spuneți rogu-vă cîți ani a- 
veți...

D. Susskind : 39.
N. S. Hrușciov : Tinere, am 

copii mai în vîrstă. Se vede 
că nu știți bine istoria. Cînd 
s a înfăptuit Revoluția din 
Octombrie, în țara noastră au 
fost debarcate unități mili
tare de către America. An
glia. Franța, Germania, Japo
nia. Ele ne-au impus războiul 
civil, intervenția. Acesta a 
constituit un referendum al 
întregului popor, în privința 
orînduirii pe care vor să o 
aibă popoarele țării noastre. 
Noi am luptat, adică am efec
tuat un sondaj timp de patru 
ani. Poporul rus, poporul 
ucrainean, poporul bielorus, 
toate popoarele Uniunii So

vietice au pus mîna Pe mătu
ră, au aruncat în ocean pe 
toți intervenționiștii și au 
spus: ,.Pe pămîntul nostru 
se va construi socialismul !“ 
Și în prezent socialismul se 
dezvoltă la noi foarte bine, 
așa că președintele dv. a în- 
tîrziat cu punerea acestei 
probleme în fața popoarelor 
țării noastre. Această proble
mă a fost ridicată de preșe
dintele S.U.A., Wilson. încă 
în anul 1918.

în anul 1941, a spus în con
tinuare Hrușciov, fasciștii 
ne-au atacat în mod perfid, au 
dezlănțuit războiul împotriva 
Uniunii Sovietice. Noi i-am 
zdrobit, i-am dat afară, am 
curățat pămîntul sovietic de 
cotropitori. Acum poporul 
nostru construiește cu succes 
comunismul.

Dacă cineva va dori să ne 
impună încă un astfel de re
ferendum ca acela care a mai 
avut loc de două ori. noi nu 
ne vom eschiva de la eh îi vom 
mătura 1 Pămîntul nostru este 
sacru și inviolabil, și numai 
popoarele Uniunii Sovietice 
au dreptul să-și cîrmuiască 
țara. Același drept vi-1 recu
noaștem și dv. Noi nu ne a- 
mestecăm în treburile dv., 
trăiți după cum doriți, dar nu 
vă amestecați în treburile 
noastre, noi vom trăi după 
cum dorim. De ce vă băgați 
nasul în grădina noastră ? 
Cine vă roagă ? Ce, aveți pu
ține treburi de ale dv., ame
ricane ?

La observația Iui Susskind 
că S.U.A. propun să se orga
nizeze referendumul nu în 
Uniunea Sovietică și nu în 
S.U.A. ci în țările din Europa 
răsăriteană, care, după păre
rea sa, ar fi „înrobite" și în 
celelalte țări, N. S. Hrușciov 
a răspuns :

Toate aceste țări au drep
turi suverane, își au guverne
le legale. A organiza sau a nu 
organiza un asemenea refe
rendum — este o chestiune a 
popoarelor și guvernelor a- 
cestor țări. Noi nu avem nici 
un amestec, dv. pur și simplu 
ați greșit adresa I Iar în ce 
privește „înrobirea" nu vă 
voi răspunde. Acesta este un

Să fie înlăturate rămășițele 
celui de al doilea război mondial

în legătură cu problema 
germană și cu problema Ber
linului occidental N. S. Hruș
ciov a spus :

Dv. afirmați că noi dorim 
să rezolvăm problema Berli
nului occidental în afara 
O.N.U. Problema germană se 
află tocmai în afara sferei 
O.N.U. După cum se știe a- 
ceasta constituie rămășițele 
celui de-al doilea război mon
dial. Problema Tratatului de 
pace cu Germania și a Berli
nului occidental privește ță
rile care au luptat împotriva 
Germaniei hitleriste și nu 
O.N.U. Acest lucru îl recu
nosc Statele Unite ale Ameri
cii, Franța, Anglia și Uniunea 
Sovietică. în această chestiune 
între noi nu există divergențe.

Și acum despre Berlinul oc
cidental. Ce dorim să reali
zăm în problema germană ? 
Dorim să încheiem Tratatul 
de pace cu cele două Germa
nii. în curînd se împlinesc 
16 ani de la terminarea 
războiului iar Tratatul de 
pace n-a fost încă încheiat. 
Considerați acest lucru nor
mal ? Orice om care dorește 
să normalizeze situația după 
război, va ajunge la concluzia 
că este necesar să se încheie 
Tratatul de pace cu Germania. 
Tocmai acest lucru îl și do
rim.

Prin încheierea Tratatului 
de pace cu cele două state 
germane — și pe cîte se vede 
o altă soluție nu există — va 
fi rezolvată și problema regi
mului de ocupație din Berii, 
nul occidental. Noi conside
răm firesc că Berlinul occi
dental are un sistem social 
propriu — acolo există siste
mul capitalist. Nu vrem să ne 
amestecăm în treburile Berli
nului occidental. Populația lui 
nu are decît să trăiască în ca
pitalism, cum trăiește acum, 
să aibă administrația sa, 
Berlinul occidental să aibă 
legături cu toate țările cu 
care dorește să aibă relații, 
însă regimul de ocupație din 
Berlinul occidental trebuie să 
fie lichidat.

Ce dorim noî ? Dorim pace. 
Dorim să înlăturăm rămăși
țele celui de-al doilea război 
mondial, să facem ca ele să 
nu amenințe cu dezlănțuirea 
unui al treilea război mon
dial. Dv. spuneți că acest lu
cru poate aduce după sine un 
război nuclear. Nu înțeleg a- 
ceasta. Rezultă că noi dorim 
să semnăm Tratatul de pace 
cu Germania, iar Statele

întindem poporului american 
o mînă de prietenie și pace

Subliniind din nou năzuința 
poporului sovietic, a guvernu
lui sovietic de a trăi în pace 
și prietenie cu toate popoare
le. N. S. Hrușciov a spus :

Noi, în Uniunea Sovietică 
avem tot ce ne trebuie. Avem 
o țară bogată, o economie în
floritoare. Depunem eforturi 
pentru a ridica cît mai sus ni
velul de trai al poporului nos
tru. Avem perspective excep- 

gunoi, care trebuia de^ mult 
scos din cap, trebuie să vă 
schimbați concepțiile, trebuie 
să știți să înțelegeți . istoria 
așa cum este ea astăzi scrisă 
de popoare. Altminteri veți 
fi un om cu concepții îna
poiate asupra contemporanei, 
tății.

Se anunță apoi o pauză în 
cursul căreia D. Susskind îi 
cere scuze lui N. S. Hrușciov. 
pentru că a folosit o expresie 
necuviincioasă față de preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. N. S. Hrușciov 
răspunde că, probabil, cei care 
s-au obișnuit să folosească a- 
semenea expresii sînt oameni 
grosolani.

După terminarea pauzei, 
răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu O.N.U., Hrușciov 
a subliniat din nou că 
dacă O.N.U. va rezolva pro
blemele în mod unilateral, 
după cum le rezolvă în 
prezent lăsîndu-se condusă 
de Statele Unite ale Americii, 
atunci ea va pierde respectul 
și încrederea tuturor țărilor 
și popoarelor. „Dacă unii do
resc să ne înjosească pe noi, 
Uniunea Sovietică, și să ne 
pună într-o situație de subor
donare în Organizația Națiu
nilor Unite, atunci ne putem 
dispensa de O.N.U.. a spus 
Hrușciov. Aceasta înseamnă, 
a explicat el, că dacă vreun 
stat va atenta la suvera
nitatea noastră și va a- 
fecta interesele noastre, noi 
vom apăra aceste intere
se cu forțele statului nostru 
„Chiar dacă vom fi amenin
țați cu războiul, nici de asta 
nu ne vom speria".

Rog să rețineți poziția noa
stră în această problemă : 
Noi nu cerem privilegii, noi 
dorim ca în Organizația Na
țiunilor Unite să fie condiții 
de egalitate pentru țările so
cialiste, pentru țările care fac 
parte din blocul S.U.A. și pen. 
tru țările neutre. Ce este ine
chitabil aici ? Acest lucru este 
echitabil. Dar dacă nu se va 
ține seama de aceasta, atunci 
nu numai noi dar și celelalte 
țări vor înceta să respecte 
O.N.U. și ea va înceta să 
existe, va muri.

Unite vor să se războiască cu 
noi din cauza aceasta ? Cre
dem că guvernul S.U.A. va fi 
rezonabil. Chiar dacă S.U.A. 
ar începe să amenințe cu 
război, noi oricum vom semna 
Tratatul de pace. Nu credem 
că poporul american să se de
cidă să înceapă un al treilea 
război mondial din cauză că 
va fi semnat Tratatul de pace 
cu Germania. Este absurd. 
Este cu totul inadmisibil. Noi 
nu amenințăm pe nimeni. 
Dimpotrivă, dorim să lichi
dăm rămășițele celui de al 
doilea război mondial, să stin
gem toți tăciunii care încă 
mai fumegă. Dorim să facem 
totul pentru a asigura o pace 
trainică în lume, pentru a trăi 
în prietenie cu toate popoarele 
— cu cel american, francez, 
german, cu toate popoarele. 
Dv. doriți să trăiți în capita
lism — e treaba voastră, trăiți, 
noi însă dorim să trăim în 
comunism — este treaba noa
stră.

N. S. Hrușciov a declarat 
de asemenea : „Dorim foarte 
mult să trăim în prietenie și 
frăție cu poporul american, 
să trăim în prietenie cu gu
vernul american".

Răspunzînd la alte întrebări 
puse de Susskind, șeful gu
vernului sovietic a arătat că 
în Organizația Națiunilor 
Unite se exercită presiuni 
asupra delegaților țărilor 
aflate în dependență politică 
și economică față de S.U.A. 
„în curînd însă se va termina 
cu asta. Va veni vremea cînd 
popoarele se vor elibera de 
sub influența S.U.A. și atunci 
în Organizația Națiunilor 
Unite Statele Unite ale Ame
ricii vor fi în minoritate", — a 
spus N. S. Hrușciov.

(După răspunsul lui N. S. 
Hrușciov se face din nou o 
scurtă pauză. Pe ecranele 
televizorului apar cadre din- 
tr-un jurnal cinematografic 
care îndeamnă la ascultarea 
glasului veninos al postului de 
radio „Europa Liberă". N. S. 
Hrușciov este informat des
pre acest fapt provocator. 
Adresîndu-se lui Susskind, 
Nikita Sergheevici spune :

— Mi s-a spus că în timpul 
pauzei, pe același canal sînt 
transmise tot felul de calomnii 
antisovietice. De ce o faceți ? 
Vă temeți de comunism, vă 
temeți de adevăr !

Nu face nimic, n-au decît să 
transmită. Noi nu ne temem 
de aceasta, ci devenim doar 
mai puternici).

țional de bune De la alte po
poare nu avem nevoie de ni
mic altceva în afară de prie
tenie. Avem tot ceea ce este 
necesar pentru satisfacerea ce
rințelor poporului. De aceea 
întindem poporului american 
o mînă de prietenie șj pace. 
Ar fi de dorit ca americanii 
să răspundă în același fel. Să 
domnească veșnic pe pămîntul 

nostru pacea și să nu fîh 
război.

Cred, a spus șeful guvernu
lui U.R.S.S., că mai devreme 
sau mai tîrziu se va crea o 
situație în care vom ti prie
teni, deoarece prietenia ne va 
da posibilitatea să dezvoltăm 
economia și cultura. Războiul, 
însă, va aduce nenorociri. De 
aceea noi sîntem pentru pace, 
pentru prietenie.

N. S. Hrușciov a subliniat . 
că Uniunea Sovietică nu va 
începe niciodată războiul. „Nu 
numai că nu vom începe răz
boiul, dar vrem să fim prie
teni cu dv.“, a adăugat el.

Sîntem pentru tratative, sîn
tem pentru pace si prietenie.

Venițl la noi în Uniunea 
Sovietică, priviți, stați la noi, 
căutați să vâ dați singuri sea
ma ce fel de oameni sîntem 
noi. veți vedea ce popor mi
nunat, iubitor de pace este 
poporul sovietic. Mulți ameri
cani care au venit la noi au 
scris despre țara noastră. Am 
citit impresiile lor. Trebuie să 
spun că foarte puțini denatu
rează situația, mulți scriu ve
ridic și sîntem bucuroși că «l* 
își împărtășesc impresiile și 
ajută la statornicirea de rela
ții prietenești între țările 
noastre. La ce mi-ar trebui, de 
pildă, un război 1 Am mulți 
nepoți și chiar o strănepoată.

In cursul convorbirii Sus
skind a întrebat dacă U.R.S.S. 
este de acord să se acorde li
bertate oamenilor din colonii 
independent de nivelul științei 
de carte, de nivelul de dezvol
tare, de nivelul cultural al a- 
cestor oameni, indiferent da 
capacitatea acestor țări de a se 
dezvolta 7

Răspunzînd la această între
bare N. S. Hrușciov a spus : 
Da, noi sîntem pentru liberta
tea deplină a fiecărui popor.

La afirmația Iui Susskind că 
S.U.A. ar fi împotriva colo
nialismului, N. S. Hrușciov a 
spus : Sînteți împotriva siste
mului colonial 7 Atunci să ne
strîngem mina. Noi am pre
zentat spre examinarea Adu
nării Generale o declarație in 
care propunem lichidarea sis
temului colonial. Dacă și dv. 
sînteți pentru aceasta atunci 
vom fi alături în această pro
blemă.

N. S. Hrușciov a declarat 
că Uniunea Sovietică este gata 
să semneze un tratat cu pri
vire la dezarmare și la distru
gerea armamentelor, iar con
trolul asupra distrugerii arma
mentelor, asupra dezarmării, 
sistemul acestui control, să fie 
propus de Statele Unite. Noi
vom primi propunerile pe care 
le vor face ele pentru că noi 
sîntem pentru un control real, 
a spus N. S. Hrușciov. El a
adăugat 
ricii nu

că președintele Ame- 
vorbește despre dezar

mare ci numai despre control
asupra înarmării.

Nu vom accepta niciodată
inspecția și controlul fără de
zarmare, deoarece aceasta în
seamnă spionaj, a declarat 
N. S. Hrușciov. Pentru ca sâ 
fie pace trebuie să obținem 
rezolvarea problemei principa
le — dezarmarea.

Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu instituirea unui
embargo asupra exportului de 
arme în țările Africii. N. S. 
Hrușciov a spus : Am propus 
demult așa ceva. Am propus 
încheierea unui tratat pemru 
ca nici o țară să nu vîndă 
arme altor țări. Dar guvernul 
dv. nu a acceptat propunerea 
noastră. Trebuie numai ca șl 
dv. și englezii și francezii să 
respecte aceasta. Trebuie ca 
nimeni să nu procedeze altfel. 
La ce ar folosi armele acestor 
state noi 7 Ele au nevoie de 
piine, au nevoie de mașini 
pentru dezvoltarea economiei 
lor. Armele nu le sînt tre
buincioase. Ele însele nu le ar 
lua dacă nimeni nu s ar ames
teca in treburile lor interne.

N. S. Hrușciov a subliniat 
necesitatea coexistenței pașni
ce și a relevat de asemenea 
că este gata să participe la o 
conferință la nivel înalt cu 
viitorul președinte al S.U.A. 
„Nu numai că sint gata, dar 
cred că ne vom întîlni nea
părat", a adăugat el. N. S. 
Hrușciov a spus că Uniunea 
Sovietică este gata să partici
pe la o intîlnire și la tratati
ve rezonabile, la realizarea 
unui acord care să asigure pa
cea și prietenia între toate po
poarele.
(Subtitlurile aparțin redacției)
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